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Cuvânt înainte 

de 

 

Marusia Cîrstea 
 

 

Cel de al doilea volum din Europa în balanţa forţelor
1
 stăruie evident, aşa după 

cum ne-am propus iniţial, asupra epocii Marii Conflagraţii dintre 1939 şi 1945. Din 

motive lesne de înţeles, volumul cuprinde două părţi distincte: problemele esenţiale 

(îndeosebi politico-diplomatice şi militare) şi radiografia Marilor Puteri europene sau 

extra-europene cuprinse în conflict reţin, dintru început atenţia cititorului, pentru ca, în 

secţiunea secundă, România şi chestiunile ei grave şi profunde, cu consecinţe 

prelungindu-se până în prezent, să-şi revendice rolul şi locul cuvenite într-o tratare 

unitară şi de ansamblu, în temeiul unor investigaţii ale autorilor de durată şi de 

predilecţie în bibliotecile şi arhive române şi străine. 

Nu suntem convinşi că am optat pentru cea mai bună metodă, dar, în mod sigur, 

ne-au preocupat şi, sperăm, am reuşit să concentrăm pentru cititor unele dintre aspectele 

cele mai interesante desprinse din desfăşurările celui de-al doilea război mondial, într-o 

expunere sintetică şi agreabilă, în măsură să-l atragă iar nu să-l depărteze de lanţul 

evenimentelor şi personajelor care populează Istoria noastră. 

Ne-a preocupat îndeaproape îndemnul valabil pentru istoricii de pretutindeni de-

a ne menţine, în temeiul rezultatelor celor mai noi cercetări la nivel mondial, în limitele 

celei mai stricte obiectivităţi. Un aspect care, după faimosul manifest al istoricilor 

francezi din 2005 difuzat sub titlul Libertatea pentru istorie, a devenit un îndreptar 

binefăcător pentru noi, în sensul că: „Istoria nu-i o religie. Istoricul nu acceptă nici o 

dogmă, nu respectă nici un lucru interzis, nu cunoaşte tabù-uri. El poate să deranjeze. 

Istoria nu este tot una cu morala. Istoricul nu are rolul de-a exalta ori de-a condamna, 

el explică. Istoria nu este sclava actualităţii. Istoricul nu aplică trecutului schemele 

ideologice contemporane şi nu introduce în evenimentele de odinioară sensibilitatea 

prezentului. Istoria nu-i tot una cu memoria. Istoricul, într-un demers ştiinţific, 

colecţionează amintirile oamenilor, le compară între ele, le confruntă cu documentele, 

cu obiectele, cu urmele existente, şi stabileşte faptele. Istoria ţine cont de memorie, dar 

nu se reduce la ea. Istoria nu este un domeniu juridic. Într-un stat liber, definirea 

                                      
1
 Reprezentând volumul 197 din Colecţia Românii în istoria universală, în timp ce 

precedentul tom (I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, 600 pagini) a constituit volumul 

129. 
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adevărului istoric nu aparţine nici Parlamentului, nici autorităţii judiciare. Politica 

statului, chiar animat de cele mai bune intenţii, nu este politica istoriei”
2
. 

Cum trecutul în ansamblu, mai cu seamă cel recent şi Războiul Mondial din 

1939-1945 în chip aparte, continuă să influenţeze prezentul, nu putem cu adevărat că 

ne-am dovedi … contemporani ai vremurilor noastre decât după măsura în care 

dovedim că reuşim să recunoaştem în desfăşurările de azi efectele pe termen lung ale 

evenimentelor care tocmai s-au încheiat. 

Fie numai şi atât dacă Cititorul nostru va desprinde din prezenta Istorie, iar 

scopul nostru, îl asigurăm, va fi fost pe deplin atins! 

 

Craiova, 10 septembrie 2010 

 

                                      
2
 „L‘Histoire‖, Paris, no. 306/Janvier 2006. 
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RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DESFĂŞURĂRI 

MILITARE 

 

 
Al doilea război mondial – după cum au subliniat marii istorici Henri Michel, 

Pierre Renouvin, Maurice Baumont, Arnold J. Toynbee – a fost nu numai un conflict 

general, planetar, antrenând majoritatea statelor şi naţiunilor de pe glob, ci şi unul total, 

ceea ce a presupus folosirea tuturor forţelor umane şi materiale de pe planetă. Prin 

consecinţele sale pe multiple şi profunde planuri, războiul a schimbat fundamental 

raportul de forţe în lumea contemporană.  

 

Izbucnirea ostilităţilor. Sacrificarea statelor mici şi mijlocii 

 

În fapt, cauzele acestui război se regăsesc în toate acţiunile politice, ideologice, 

diplomatice, economice şi militare ce decurgeau din Tratatele Primului Război Mondial. 

Sentimentele cele mai răspândite în Europa de după Versailles au fost insatisfacţia şi 

nesiguranţa. Fiecare stat cerea o „terra iredenta‖ a cărei posesie îi fusese refuzată sau 

avea la graniţe un teritoriu pe care alţii, la rândul lor, voiau să-l recupereze. În acea 

perioadă Statele Unite au urmărit ca Europa să fie reconstruită după principiile lor 

(conform lui W. Wilson), dar au refuzat să-şi asume orice responsabilitate pentru buna 

funcţionare a ordinii pe care o impuseseră. Din motive diferite, atât Statele Unite cât şi 

U.R.S.S. – singurele state care susţineau că au o reţetă nouă pentru reconstruirea ordinii 

internaţionale – s-au retras, constrânse ori nu, la „marginile‖ sistemului european şi n-au 

vrut sau n-au putut să-şi aplice teoriile
3
. După primul război mondial societatea 

europeană s-a schimbat fundamental; existând de fapt cel puţin trei Europe: Europa 

revoluţiei, Europa contrarevoluţiei, Europa democraţiei parlamentare
4
. Dezagregarea 

ideologică a continentului constituia o nouă sursă de confruntare. Europa era profund 

divizată; devenise mai şubredă, atât pe plan politic şi economic, cât şi în ce priveşte 

relaţiile dintre state. Pe plan european diplomaţia se confrunta cu tendinţele revanşarde 

şi revizioniste ale Germaniei, Italiei, Ungariei şi ale altor state, cu rivalitatea dintre 

Franţa şi Marea Britanie cu privire la hegemonia în Europa şi în Orientul Apropiat, cu 

apariţia dictaturilor fasciste şi a războaielor civile (Spania)
5
.  

                                      
3
 Sergio Romano, Cincizeci de ani de istorie mondială. Pacea şi războaiele de la Yalta 

până la zilele noastre, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale, 1999, p. 11-12.  
4
 Jean Carpentier, François Lebrun, coordonatori, Istoria Europei, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 2006, p. 333. 
5
 Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european de la 1850 

până la sfârşitul secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Cartier, 2000, p. 310 şi urm. 
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Ţinând cont de toate aceste elemente se înţelege de la sine că traseul Europei 

proiectat la Versailles avea să suporte nenumărate traume şi retuşări
6
. După înfăptuirea 

Anschluss-ului (11-13 martie 1938) şi semnarea Acordului de la München (29/30 

septembrie 1938), majoritatea oamenilor politici din Europa a intuit că, în viitorul 

apropiat, aveau să survină evenimente de natură a modifica radical raportul de forţe pe 

continent şi, implicit, harta politică în favoarea Germaniei naziste, căreia i se dăduse 

„mână liberă‖, prin neintervenţie, de Franţa şi, mai ales, de Marea Britanie, să-şi 

satisfacă nevoia de „spaţiu vital‖ spre Est, în detrimentul statelor succesoare ale fostelor 

imperii (austro-ungar şi ţarist): Cehoslovacia, Polonia, România, Iugoslavia, ţările 

baltice
7
. 

Münchenul, cu siguranţă, a încheiat o etapă în viaţa politică internaţională şi a 

deschis o alta – în care raţiunea politică era tot mai mult înlocuită cu forţa brutală. 

Potrivit lui Henry Kissinger, Münchenul a semnificat „punctul culminant‖ al politicii de 

conciliere promovată de Londra şi Paris şi, mai mult decât atât, a pus capăt echilibrului 

de forţe în Europa astfel cum fusese el stabilit prin sistemul Tratatelor de Pace din 

1919-1923
8
. Acordul de la München a impus tuturor statelor să-şi reexamineze 

rezultatele politicii lor anterioare şi să reevalueze raportul de forţe creat, pentru a 

descifra în măsura posibilului perspectivele evoluţiei situaţiei internaţionale. U.R.S.S. a 

înţeles, din primele momente, că Acordul de la München deschidea calea pentru a patra 

împărţire a Poloniei, operaţie în care – conform unei tradiţii consacrate – deţinea rolul 

de beneficiar principal
9
. Drept urmare, Kremlinul a acţionat în aşa fel încât să aibă în 

permanenţă largi posibilităţi de manevră. În context, pentru U.R.S.S. se deschidea două 

posibilităţi: o alianţă cu Puterile Democratice sau, dimpotrivă, o înţelegere cu 

Germania
10

. De fapt, lunile martie-august 1939 vor fi o perioadă de acţiuni, de opţiuni, 

dar şi de tergiversări, atât pentru Puterile Europene democratice, cât şi pentru U.R.S.S. 

Deşi chestiunea rămâne controversată, se poate spune că ambele părţi vor practica un 

joc dublu, cu menţiunea că Marea Britanie şi Franţa îl practicau faţă de U.R.S.S., pe 

când aceasta din urmă îl punea în scenă simultan atât pentru puterile democratice, pe de 

o parte, cât şi pentru Germania, pe de altă parte
11

. 

Pactul de neagresiune dintre Germania şi Uniunea Sovietică încheiat la 23 

august 1939 n-a fost nicidecum o „replică‖ dată Münchenului, dar a şocat toată lumea, 

mai ales pe cei care excluseseră din calculele lor orice alianţă între nazism şi 

                                      
6
 Vezi, pe larg, Gheorghe Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor 1919-

1939, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007; Valentin Ciorbea, Din istoria veacului XX, II, 

Principalele teatre de operaţiuni militare, Constanţa, Ex Ponto, 2008, passim. 
7
 Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

2003, p. 21 şi urm. 
8
 Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, Editura All, 2007, p. 274-275.  

9
 Cornel Grad, Al doilea arbitraj de la Viena, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 15.  

10
 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 

2006, p. 133. 
11

 Ibidem. 
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comunism
12
. Cele două Puteri semnatare declarau că doreau să apere cauza păcii. Ele se 

angajau să nu susţină o terţă putere, care ar intra în război cu una dintre ele, să nu se 

alăture unei alianţe ostile unuia din parteneri şi să rezolve diferendele numai pe cale 

amiabilă sau prin partaj. Tratatul
13

, care intra imediat în vigoare, era încheiat pe zece ani 

şi se prelungea automat pentru încă cinci ani dacă nici una dintre părţi nu-l denunţa cu 

un an mai devreme de expirarea lui
14

. 

Pactul cuprindea şapte articole şi un protocol adiţional secret, care avea trei 

articole principale. Potrivit prevederilor cuprinse în protocolul adiţional, Germania şi 

Uniunea Sovietică îşi împărţeau sferele din Europa de Est, şi anume: 

- În cazul unor transformări teritoriale şi politice pe teritoriile aparţinând statelor 

baltice – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania –, frontiera nordică a Lituaniei avea să 

reprezinte linia de convergenţă a „sferelor de interese‖ atât ale Germaniei, cât şi ale 

U.R.S.S. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei faţă de teritoriul Vilna era 

recunoscut de ambele părţi. 

- În cazul unor transformări teritoriale şi politice pe teritoriile aparţinând statului 

polonez, sferele de interese, atât ale Germaniei, cât şi ale U.R.S.S., aveau să fie 

delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula şi San. Problema dacă în 

interesele ambelor Părţi ar fi fost de dorit menţinerea unui stat polonez independent şi a 

modului în care vor fi trasate frontierele acestuia rămânea a fi soluţionată definitiv în 

cursul evenimentelor politice ulterioare. În orice caz, ambele guverne urmau a rezolva 

această problemă pe calea unor înţelegeri prieteneşti. 

- În privinţa Europei de Sud-Est, partea sovietică sublinia interesul pe care-l 

manifesta pentru Basarabia, în timp ce partea germană îşi declara totalul dezinteres faţă 

de teritoriul dintre Prut şi Nistru
15

.  

La Paris şi la Londra, dar nu numai, Pactul sovieto-german a provocat 

consternare. Politicienii de la Bucureşti au fost şocaţi, după cum a consemnat neîntârziat  

în Jurnalul său regele Carol al II-lea: „Cred că şi-au împărţit teritoriile Europei 

Orientale, mai ales cele poloneze şi ale noastre. În tot cazul, noi suntem în primul plan 

al primejdiei [...] Interesul României este ca anglo-francezii să fie învingători şi, în 

acelaşi timp, să fie ferită, cât mai mult, de război. În rezumat, neutralitatea cât mai lungă 

spre a putea păstra forţe proaspete şi, eventual, dacă circumstanţele o indică, să poată 

interveni, când acţiunea ar fi folositoare‖
16

. 

                                      
12

 Ernst Nolte, Războiul civil european, 1917-1945. Naţional-socialism şi bolşevism, 

Bucureşti, Grupul Editorial Corint, 2005, p. 231 şi urm.  
13

 Cf. infra capitolul 23 august 1939 … 
14

 Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului (1939-1945), Bucureşti, Editura RAO, 

2007, p. 118-120; Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. 1919-1947, vol. I, 

Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006, p. 131-148. 
15

 Gheorghe Buzatu, Marusia Cîrstea, op. cit., p. 66-68. 
16

 Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită, coordonator Ioan Scurtu, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 2003, p. 537. 
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În mod obiectiv şi obligatoriu, ca urmare a Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 

august 1939 situaţia internaţională a devenit explozivă
17

. Hitler ajunse, prin jocul 

combinaţiilor politico-diplomatice şi militare sau al presiunilor, al gravelor erori ale 

tuturor Marilor Puteri
18

 după eşecul Sistemului Tratatelor din 1919-1923, stăpânul 

absolut al destinelor păcii şi războiului, care, acesta din urmă, s-a dovedit predominant, 

deci inevitabil
19
. Pentru Führer, semnarea Pactului cu Diavolul

20
 a semnificat, înainte de 

orice, evitarea unui război pe două fronturi. Stalin, în ceea ce-l privea, era convins că 

abandonase definitiv serviciul Occidentului, context în care Hitler a căpătat convingerea 

că tocmai evitase un conflict cu Vestul
21

, care n-ar mai fi îndrăznit să atace Reichul aliat 

cu U.R.S.S. În acel context, Hitler s-a decis să invadeze neîntârziat Polonia, acţiunea 

fiind, de altfel, planificată încă din 3 aprilie 1939, potrivit aşa-numitului Fall Weiss 

(Cazul Alb)
22

.  

Este interesant să reţinem că în prezent, deşi istoria şi-a spus definitiv cuvântul 

în privinţa naturii şi consecinţelor dezastruoase ale Pactului Molotov-Ribbentrop, mai  

descoperim amatori dispuşi să afle „interpretări noi‖, „originale‖, în fond aiuritoare, ale 

evenimentelor în discuţie. Unul dintre aceştia, de exemplu, ne-a oferit recent probe de 

tembelism istoriografic – expus cu strălucire de propaganda stalinistă moscovită în 

broşura Falsificatorii istoriei (1948) – avansând puncte de vedere în sensul că „Tratatul 

sovieto-german din 23-24 august 1939 practic a salvat U.R.S.S. de un război pe două 

fronturi, cu Germania la Apus şi cu Japonia la Răsăritul Depărtat. Potenţial mai exista şi 

primejdie din partea Turciei. Protocolul secret al Tratatului sovieto-german din 1939 nu 

prevedea ocuparea de teritorii ale altor state, ci numai delimita sferele de influenţă. 

Practică existentă şi astăzi între Marile Puteri (subl. ns.)‖
23
. Cercetarea istorică nu 

poate recepta asemenea argumente „nuanţate‖, în fond mistificatoare, cunoscut fiind că, 

după succesul lui Joachim von Ribbentrop la Moscova în 23-24 august 1939
24

, Marele 

Stat Major al trupelor terestre germane a decis atacul împotriva Poloniei pentru 26 

                                      
17

 André Maurois, Cauzele războiului din 1939, traducere, Bucureşti, Editura 

Imprimeria, 1945, passim. 
18

 Relativ la erorile Londrei şi Parisului, care au mizat exagerat pe un conflict Hitler-

Stalin, vezi Henry Kissinger, Diplomaţia, p. 293-307. Despre aplicarea Pactului, ibidem, p. 308 

şi urm. 
19

 William L. Shirer, Le Troisième Reich des origines à la chute, Paris, Stock, 1967, p. 

576-583. 
20

 Sebastian Haffner, Le Pacte avec le Diable, Paris, Robert Laffont, 1939, p. 154 şi 

urm.; Donald Cameron Watt, How War Came. The Immediate Origins of the Second World 

War. 1938-1939, London, Heinemann, 1989, p. 462 şi urm. 
21

 Sebastian Haffner, Le Pacte avea le Diable, Paris, 1969, p. 164. 
22

 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. I, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 31-32. 
23

 Vezi Originile şovinismului românesc, în „Moldova suverană‖, Chişinău, 15 mai 

2008, p. 3. 
24

 Cf. Vladimir Nevejin, Stalin v voine. Zastolnyie reči 1933-1945 gg, Moskva, 

Izdatelstvo Iauza/ Izdatelstvo Eksmo, 2007, p. 97 şi urm. 
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august 1939, ora 4,30
25
, dar, în raport de reacţiile Londrei şi Parisului, de fel dispuse să 

mai accepte ofertele înşelătoare ale Berlinului sau declarându-se susţinătoare ale 

Varşoviei, Hitler şi-a acordat un răgaz, până la 31 august 1939, orele 12,40, când a 

semnat Directiva de război nr. 1, care stabilea irevocabil momentul agresiunii în Est: 1 

septembrie 1939, ora 4,45
26
. Aceasta după ce, în cursul nopţii de 31 august/1 septembrie 

1939 forţele speciale naziste deja au înscenat un atac al trupelor „poloneze‖ asupra 

postului de radio din localitatea de frontieră Gleiwitz (azi Gliwice, în Polonia)
27

.  

Pe cale de consecinţă, în zorii zilei de 1 septembrie 1939, forţele Wehrmachtului 

au invadat Polonia dinspre Vest, iar al doilea război mondial începea
28

 cu adevărat, mai 

ales că, la 17 septembrie 1939, Armata Roşie a atacat dinspre Est statul polonez aflat 

deja într-o situaţie militară limită, în mod concret în pragul prăbuşirii. Stalin ordonase 

operaţiunea atât pentru extinderea ariei de vest a U.R.S.S., cât şi, evident, din ... spirit 

de solidaritate pentru aplicarea imediată şi consecventă a Pactului „lui‖ cu Hitler!... 

 

 
 

Premierul britanic Winston Churchill – El s-a luptat 

şi a prevăzut din primul moment VICTORIA! 

 

                                      
25

 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. I, p. 32.  
26

 Ibidem, p. 32-33. 
27

 William L. Shirer, Le Troisième Reich des origines à la chute, p. 633-635. 
28

 Despre rolul major al contradicţiilor dintre Marile Puteri, vezi îndeosebi Maxime 

Mourin, Histoire des Grandes Puissances, ed. a III-a, Paris, Payot, 1958, passim; Peter 

Calvocoressi, Guy Wint, Total War. Causes and Courses of the Second World War, New York, 

Penguin Books, 1979, p. 70-99.  
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După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Puterile Occidentale au fost 

preocupate de limitarea conflictului, o atenţie specială acordând Italiei; în caz contrar, 

exista pericolul ca fronturile să se extindă şi în Alpi ori la graniţele Algeriei, Tunisiei, 

Egiptului, Sudanului, Somaliei franceze şi britanice, Kenyei, Niger – Ciadului şi, în 

plus, Italia ar fi putut acţiona din Albania în Balcani
29
. În acest context statele neutre din 

Balcani urmăreau cu înfrigurare desfăşurarea evenimentelor internaţionale şi doreau o 

neimplicare a lor în război. Regele Carol al II-lea, de asemenea, era preocupat de 

ralierea statelor neutre din Sud-Estul Europei, el notând la 20 septembrie 1939: 

„Trebuie cu orice preţ să strângem rândurile balcanice, să formăm un Bloc care poate 

rezista la toate presiunile‖
30

. 

Din toamna anului ‘39 şi până în iarna anului ‘41, teatrele de război din Europa 

au înregistrat triumful deplin al Blitzkrieg-ului
31
. Prăbuşirea Franţei în iunie 1940 a avut 

un efect imediat asupra relaţiilor politico-diplomatice dintre puteri. Anglia, prin lordul 

Halifax, medita la o nouă iniţiativă cu privire la Rusia. La începutul lunii iunie 1940, Sir 

Stafford Cripps a fost trimis într-o misiune la Kremlin pentru a sonda poziţia  U.R.S.S.-

ului în legătură cu situaţia prezentă şi „dacă spectacolul unei Germanii care se întinsese 

peste întreaga Europă făcea vreo impresie asupra Moscovei‖
32
. În timpul acesta, forţele 

armate ruse invadau cele trei state baltice: Estonia, Letonia şi Lituania, una după alta 

acestea trebuind să semneze pacte de neagresiune cu U.R.S.S.: Estonia la 28 

septembrie, Letonia la 5 octombrie şi Lituania la 10 octombrie. Erau tratate de asistenţă 

mutuală; cele trei ţări acordând U.R.S.S. dreptul de a menţine forţe armate pe teritoriile 

lor
33
. Cu această ocazie, ambasadorul american din Riga raporta: „Este posibil ca noile 

guverne ale statelor baltice să fie formate astfel încât Anschluss-ul [lor] la U.R.S.S. să 

poată fi votat la timpul cuvenit, în încercarea de a stăvili o nouă ordine hitleristă în 

Europa de Est‖
34

. Regele Carol al II-lea nota cu această ocazie: „Este sfârşitul unei 

civilizaţii şi începutul unei noi ere a istoriei‖. Pe acest fundal confuz, marcat de 

capitularea Franţei, la 22 iunie 1940, interveni Ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940
35

.  

Prin acest document – reţinem din textul original - „Guvernul sovietic propune 

Guvernului Regal de la Bucureşti: 

1. Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia; 
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2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele 

potrivit cu harta alăturată. 

Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că Guvernul Român va primi propunerile 

U.R.S.S...‖
36

 

În faţa notei sovietice, România se adresă Germaniei, dar răspunsul îndemna 

Bucureşti să fie de acord cu pretenţia sovietică. Acelaşi îndemn va veni de la Roma şi 

din capitalele statelor partenere ale României în cadrul Înţelegerii Balcanice -  

Iugoslavia, Grecia, Turcia. A urmat o a doua notă ultimativă, din 27 iunie, prin care 

Moscova pretindea evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord în termen de patru zile. 

În replică. guvernul român va declara că, „pentru a evita gravele urmări pe care le-ar 

avea recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se vede 

silit să primească condiţiile de evacuare … ‖
37

 

În acest fel, înregistrăm cel dintâi act al tragediei României Mari. Basarabia, o 

provincie străvechi românească, cu suprafaţa de 44 500 km
2
 şi 3 200 000 locuitori, în 

majoritate absolută etnici români, era smulsă din hotarele fireşti; aceeaşi soartă o 

împărtăşea şi Nordul Bucovinei („ultima parte ce îi lipsea Ucrainei unite‖ – după 

expresia lui Molotov), cu o suprafaţă de 6 000 km
2
 şi 500 000 de locuitori; astfel că, în 

următoarele zile, Armata Roşie avea să ocupe acest teritoriu, plus, dintr-o „nevinovată‖ 

eroare de trasare cartografică, Ţinutul Herţa
38

. 

În perioada care a urmat imediat, Ion Antonescu avea să revină adeseori asupra 

erorilor din iunie 1940 privind evacuarea fără luptă a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi 

Ţinutului Herţa; la 1 octombrie 1940, de pildă, el considera: „Pentru salvarea ţării, 

pentru păstrarea onoarei, pentru mândria tradiţiilor ei şi pentru respectul morţilor ei, 

armata s-ar fi luptat. Ea s-ar fi sacrificat, chiar fără folos, dacă i s-ar fi cerut. 

Conducerea i-a refuzat însă această supremă satisfacţie‖
39

. 
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Acţiunile U.R.S.S. din iunie-iulie 1940 au avut, în ansamblu, un efect catastrofal 

asupra României. Notele ultimative din 26-27 iunie 1940 nu numai că au inaugurat, ci 

pur şi simplu, au declanşat – aidoma unei reacţii în lanţ - procesul dezintegrării 

teritoriale a României Mari
40
. Guvernul de la Bucureşti avea să fie silit, în consecinţă, 

să iniţieze tratative cu Sofia şi Budapesta, după ce, la 1 iulie 1940, a renunţat la 

garanţiile anglo-franceze (din aprilie 1939), iar la 11 iulie 1940 s-a retras oficial din 

Liga Naţiunilor
41

. S-a ajuns, în acest fel, după o serie întreagă de alte „negocieri‖, 

marcate îndeosebi de întâlnirile la nivel înalt ale premierilor şi miniştrilor de externe ai 

Ungariei (9 iulie 1940), României (26-27 iulie) şi Bulgariei (26 iulie 1940) cu Hitler sau 

Mussolini şi colaboratorii acestora, la tratativele de la Craiova în problema 

Cadrilaterului (Dobrogea de Sud) şi de la Turnu-Severin, relativ la Transilvania. 

Negocierile de la Craiova (19-26 august 1940), stimulate de încurajările lui Hitler faţă 

de revendicările in extenso ale Bulgariei, aveau să se finalizeze la 7 septembrie 1940, 

prin semnarea unui tratat privind cedarea integrală de către România a judeţelor 

                                      
40

 Ibidem, p. 107. 
41

 Ibidem, p. 108. 



 18 

Durostor şi Caliacra (Cadrilater) şi un schimb corespunzător de populaţie
42

. 

Aproximativ în acelaşi timp, negocierile româno-ungare de la Turnu-Severin (16-24 

august 1940) s-au desfăşurat extrem de anevoios, ele eşuând în faţa revendicărilor 

exacerbate ale Ungariei horthyste. (Astfel, delegaţii Budapestei au emis pretenţii asupra 

unei suprafeţe însumând aproximativ 68 000 km
2
 şi 3,9 milioane locuitori, din care 2,2 

milioane români şi 1,2 milioane maghiari)
43
. În acest context, cu de la sine putere, 

nesolicitate de nici una dintre Părţile Contractante, de cabinetele român sau ungar,  

Germania şi Italia, prin Joachim von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano, şi-au asumat 

funcţia de arbitri, care au convocat, separat, pe reprezentanţii Bucureştilor şi Budapestei 

la Viena, unde la 30 august 1940, le-au impus semnarea unui document denumit oficial 

arbitraj
44
, dar, în fond, un dictat

45
. În virtutea dictatului, România era silită să cedeze 

Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei, reprezentând 43 492 km
2
, cu 2,6 milioane 

de locuitori, din care 50,2% români, 37,1% maghiari, 5,7% evrei, 2,8% germani, 1,9% 

ţigani, ruteni, cehi, slovaci (2,3%)
46

. 

 

* * * 

 

Desfăşurarea evenimentelor şi evoluţia relaţiilor între Marile Puteri, din toamna 

anului 1940, va cunoaşte în continuare dese şi puternice tensiuni. Semnarea, la 27 

septembrie 1940, a Pactului Tripartit de către Germania, Italia şi Japonia, prin care se 

reglementa împărţirea sferelor de influenţă între ele, în sensul că Europa „revenea‖ 

pentru Germania şi Italia, iar Asia   Japoniei, avea să provoace natural nemulţumirea 

U.R.S.S. şi S.U.A. Deşi un articol distinct preciza că Pactul nu afecta cu nimic Pactul de 

neagresiune sovieto-german, Moscova va protesta împotriva tuturor înţelegerilor care 

„violau‖ Tratatul din 23 august 1939. Punerea U.R.S.S. în faţa faptului împlinit de către 

„partenerul‖ german nu era un caz izolat. Pactul Tripartit se adăuga unor precedente: 

Dictatul de la Viena, garanţiile germano-italiene şi intrarea trupelor germane în 

România, precum şi prezenţa unor trupe germane în Finlanda. Astfel, forţele armate 

sovietice şi cele germane ajungeau faţă în faţă pe o linie care se întindea de la Oceanul 

Arctic până la Marea Neagră
47

. De asemenea, guvernul american – ca urmare a semnării 

Pactului Tripartit – a devenit perfect conştient că un război cu Japonia era tot mai 

posibil. Realegerea lui Roosevelt, la 5 noiembrie 1940, confirma tendinţele noi în 

favoarea unei politici ferme atât în Europa cât şi în Oceanul Pacific. Devin tot mai 
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numeroase avertismentele oficiale date oamenilor politici japonezi, potrivit cărora 

Statele Unite erau decise să susţină Anglia (chiar cu riscul unui război) şi să acorde 

Chinei ajutor material şi militar
48

. În vara şi toamna anului 1940, Japonia desfăşura o 

adevărată ofensivă paşnică în direcţia Indiilor Orientale Olandeze. Două misiuni 

conduse la nivel ministerial încercau să încheie contracte cu autorităţile coloniale 

olandeze pentru livrări de petrol, cauciuc, cupru şi cositor. Autorităţile olandeze s-au 

opus acestei iniţiative a Japoniei, solicitând sprijinul anglo-american, care s-a limitat 

însă la sfatul de a nu veni în întâmpinarea solicitărilor japoneze. În toată această 

perioadă, dei în a doua parte a anului 1940, Japonia şi-a continuat „mersul spre sud‖, 

ţinta finală fiind controlul total aspra Indochinei, foarte bogată în resursele minerale şi o 

importantă bază din punct de vedere militar în caz de conflict în Pacificul de sud-vest. 

Ca reacţie la aceste acţiuni, Statele Unite, prin secretarul de stat Cordell Hull, avertiza la 

4 septembrie 1940 că orice avans al Japoniei  în Indochina ar atrage după sine măsuri în 

consecinţă
49

. 

În aceste condiţii, în atitudinea politică a Japoniei se conturau două direcţii 

principale de acţiune, care aveau să se manifeste în paralel: pe de o parte, iniţierea unor 

negocieri simultane cu Germania, U.R.S.S. şi S.U.A., iar, pe de altă parte, pregătirea 

efectivă de război, care apărea tot mai evident drept inevitabil.  

 

      
 

Yosuke Matsuoka în vizită la Hitler (martie 1941) şi Stalin (aprilie 1941) 

 

Pentru a realiza o mai strânsă colaborare cu Germania şi U.R.S.S., în decembrie 

1940, guvernul japonez a decis să trimită pe Yosuke Matsuoka într-un lung turneu în 

Europa. Prima etapă a vizitei şefului diplomaţilor japonezi a fost la Moscova, unde a 

sosit la 23 martie 1941. Aici, după ce a fost întâmpinat de Molotov, a avut o scurtă 

întrevedere cu Stalin. Apoi şi-a continuat călătoria la Berlin. La întâlnirea pe care a 

avut-o cu Führerul, în ziua de 27 martie, şi la care au fost de faţă von Ribbentrop, Eugen 

Ott şi Hiroshi Oshima, germanii n-au pomenit nimic de planul „Barbarossa‖, dar nici 

niponii n-au spus nimic de intenţiile lor. După o vizită la Roma, unde s-a întâlnit cu 
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Mussolini şi cu Papa Pius al XII-lea, Matsuoka reveni la Berlin şi apoi, în drum spre 

ţară, se va opri la 7 aprilie la Moscova, unde, la 13 aprilie 1941, va semna Pactul de 

neagresiune nipono-sovietic. Articolul I al Pactului angaja „ambele Părţi Contractante 

[…] să menţină între ele relaţii paşnice şi prieteneşti şi să respecte reciproc integritatea 

şi inviolabilitatea teritorială a celeilalte Părţi Contractante‖
50

.  

 

 
 

Ambasadorul sovietic Maxim Litvinov şi secretarul de stat S.U.A. Cordell Hull 

 

În paralel, negocierile Japoniei cu S.U.A. aveau să se desfăşoare, intermitent, 

până în prima decadă a lunii decembrie 1941. În vederea acestor negocieri, guvernul 

japonez trimite ca ambasador la Washington pe Kichisaburo Nomura şi mai apoi pe 

Saburo Kurusu, un diplomat foarte capabil. În luna noiembrie s-au făcut propuneri 

finale Statelor Unite care prevedeau următoarele: să se accepte principiul egalităţii 

economice în China şi în Pacific; unităţile japoneze să rămână staţionate în China de 

Nord, în Mongolia şi în Hainan pentru circa 25 de ani; forţele japoneze din Indochina să 

fie retrase când o pace justă va fi încheiată în Extremul Orient
51

.  
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Aceste propuneri au fost respinse şi, după mai multe întâlniri diplomatice, 

guvernul american a înaintat mai multe contrapropuneri, bazate pe principiile dreptului 

internaţional: Japonia şi Statele Unite să faciliteze semnarea pactelor de neagresiune 

între toate ţările interesate în problemele Extremului Orient; Japonia să-şi retragă toate 

trupele din China şi Indochina
52
. Evident că asemenea propuneri erau absolut contrare 

ambiţiilor militare japoneze. Drept urmare, la 7 decembrie 1941, Japonia a atacat 

Statele Unite; iar, la 11 decembrie, Germania şi Italia au declarat şi ele război S.U.A.
53

 

 

 
 

7 decembrie 1941 – Pearl Harbor 

 

Europa, 1939-1941 

 

Aşa după cum am constatat, intrarea Angliei şi Franţei în război cu Reichul 

nazist a marcat începutul transformării conflictului local germano-polon (apoi şi 

sovietic) într-unul mondial. Astfel, chiar la 3 septembrie 1939 s-au mai declarat în stare 

de beligeranţă cu Germania, Australia şi Noua Zeelandă, urmate foarte curând – la 5 şi 

9 septembrie 1939 – de Uniunea Sud-Africană şi Canada. Majoritatea statelor însă şi-au 

afirmat neutralitatea faţă de ostilităţile ce începuseră, dar ea nu a fost respectată timp 

îndelungat, aşa încât în 1941-1942 cele mai multe ţări de pe glob ajunseseră să fie 

antrenate în conflict. După 3 septembrie 1939, intrarea Angliei şi Franţei în război cu 

Germania nu a fost urmată, din nefericire, de acţiuni energice din partea Londrei şi 

Parisului pentru salvarea Poloniei. Trupele germane erau mobilizate atunci mai ales în 

Est şi, pe plan militar, se prezenta o ocazie formidabilă pentru declanşarea unei ofensive 

în vestul Reichului, dar în afară de oarecare atacuri locale, trupele franceze şi britanice 
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au rămas inactive. Situaţia ce s-a instaurat pe frontul de Vest, care s-a prelungit până în 

zorii zilei de 10 mai 1940, era din cele mai stranii, iar războiul purtat a şi fost denumit 

ca atare, adică ciudat. „Războiul ciudat‖ dus de Anglia şi Franţa în 1939-1940 a avut şi 

are încă, în literatura mondială de specialitate, apărători şi, mai ales, critici înverşunaţi. 

Cei dintâi încearcă să disculpe cu orice preţ Londra şi Parisul, găsind o explicaţie 

lesnicioasă în motivaţia că democraţiile occidentale nu ar fi fost suficient de înarmate, 

pe când cei din urmă opinează cu temei – că situaţia creată a decurs nemijlocit şi logic 

din politica de conciliere antebelică, promotorii aceleiaşi orientări rămânând să 

conducă, la Londra şi Paris, ostilităţile într-o primă fază. De pe urma „războiului ciudat‖ 

a beneficiat din plin Reichul hitlerist, care, după ce a terminat rapid şi cu succes 

campania împotriva Poloniei, a început pregătirile de atac în Vest (planul Fall Gelb – 

Cazul galben). Precedată de ocuparea Danemarcii şi Norvegiei (operaţiunea 

Weserübung – Exerciţiul Weser), cu începere de la 9 aprilie 1940, ofensiva 

Wehrmachtului în Apus a fost declanşată la 10 mai 1940, desfăşurându-se în cele mai 

„bune‖ condiţii, adică încheindu-se extrem de repede şi cu capitularea Olandei (15 mai), 

Belgiei (28 mai) şi Franţei, la 22 iunie 1940 (peste două zile, ea a capitulat şi în faţa 

Italiei, intrată în război cu două săptămâni mai devreme). Marea Britanie, condusă din 

prima zi a atacului hitlerist în Vest de către un nou cabinet, cel al premierului Winston 

S. Churchill, simbol al rezistenţei cu orice preţ şi apoi al luptei necruţătoare contra 

Germaniei, a rămas – într-un moment când U.R.S.S. încă nu fusese atrasă în conflictul 

mondial – să înfrunte singură în Europa maşina de război nazistă. La 16 iulie 1940, 

Hitler a semnat „directiva‖ nr. 16 ce prevedea debarcarea trupelor sale în insulele 

britanice (operaţiunea Seelöwe – Leul de mare) la mijlocul lunii august. Printre 

condiţiile „obligatorii‖ ale înfăptuirii operaţiunii amintite, Führerul a consemnat, în 

ordinea primă, distrugerea aviaţiei engleze. Hermann Göring, şeful aviaţiei naziste 

(Luftwaffe), l-a asigurat solemn pe Hitler că va reuşi întocmai. Bătălia aeriană angajată 

deasupra Marii Britanii, după 10 iulie 1940, nu a dat câştig de cauză hitleriştilor. La 15 

septembrie 1940 a survenit marele şi răsunătorul eşec al aviaţiei naziste în bătălia 

Angliei, ceea ce a însemnat că premisa esenţială a unei debarcări reuşite a 

Wehrmachtului pe insulele britanice nu fusese realizată. În consecinţă, conducerea mili-

tară şi politică a Germaniei a şi hotărât, la 12 octombrie 1940, să contramandeze 

operaţiunea Seelöwe. 

Era, după peste 13 luni de victorii succesive pe pământ, în aer sau pe apă, prima 

dată când Wehrmachtul nazist sa oprise, ca urmare a celei dintâi cotituri favorabile 

Aliaţilor produse în cursul „conflagraţiei secolului‖ – cotitura aeriană intervenită în 

bătălia pentru Anglia! Decizia Germaniei de-a amâna debarcarea în Anglia (la început 

pentru primăvara anului 1941, iar în februarie 1942 – pentru totdeauna) trebuie pusă 

numaidecât în legătură şi cu faptul că, începând din a doua jumătate a anului 1940, 

Berlinul a trecut la elaborarea planurilor şi intensificarea pregătirilor în vederea atacării 

Uniunii Sovietice. 

*** 
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Încercând să stabilim momentul când Germania s-a decis să atace U.R.S.S., 

trebuie să reţinem că în planurile lui Adolf Hitler cucerirea teritoriilor sovietice a 

reprezentat o constantă. Mai mult încă, se poate spune chiar că Führerul a preluat, de la 

antemergătorii săi din timpul celui de-al doilea Reich, formula marşului spre Est (Drang 

nach Osten), pe care a dezvoltat-o în Mein Kampf. Referindu-se la problema satisfacerii 

„necesităţii‖ de spaţiu vital (Lebensraum) pentru Germania fascistă, Hitler a indicat cu 

maximum de precizie direcţia nemăsuratelor sale pretenţii de cotropire: „Cucerirea de 

noi teritorii nu este posibilă decât în Est... Dacă dorim aşa ceva în Europa, atunci nu se 

poate obţine decât pe seama Rusiei. Ceea ce înseamnă că noul imperiu (german – n.ns.) 

trebuie să apuce pe calea urmată de vechii cavaleri teutoni‖. Iar într-o altă lucrare, 

apărută postum sub titlul A doua carte a lui Hitler (1961), aflăm precizarea că ţelul 

major al politicii externe germane trebuia să fie „cucerirea de teritorii în Est‖. 

După venirea sa la putere în 1933, Hitler a făcut pregătiri intense pentru ca 

Germania să poată trece cât mai curând posibil la înfăptuirea planurilor sale expan-

sioniste. Berlinul viza cucerirea dominaţiei mondiale şi, în acel cadru, cotropirea 

Uniunii Sovietice constituia o etapă absolut obligatorie. Dintr-o însemnare provenind de 

la fostul comandant al Marinei naziste până în 1943, amiralul Raeder, desprindem că 

înainte de declanşarea ostilităţilor în 1939 dictatorul fascist „nutrea intenţia de a termina 

cu Rusia o dată pentru totdeauna [...] Prin 1937-1938, el s-a exprimat cândva că are de 

gând să lichideze Rusia...‖. 

Aici este locul nimerit să specificăm că, pentru Hitler şi imperialiştii germani, 

Uniunea Sovietică nu a reprezentat numai statul pe seama căruia au scontat să-şi 

satisfacă în cea mai mare măsură apetitul lor de „spaţiu vital‖, ci deopotrivă şi un 

inamic ideologic implacabil. Cu toate acestea, când a socotit necesar, Germania nazistă 

– după cum s-a menţionat - a încheiat un pact de neagresiune cu U.R.S.S., al cărui rost a 

fost expus de von Ribbentrop ambasadorului japonez la Berlin, Oshima, exact la 18 luni 

după producerea evenimentului: „...Când lucrurile avansau spre război, Führerul a 

hotărât să încheie tratatul cu Rusia, acesta fiind indispensabil pentru ca să se evite un 

război pe două fronturi (pentru Germania – n.ns.)‖. Această remarcă din minuta 

întrevederii von Ribbentrop – Oshima, de la 23 februarie 1941, o găsim prima dată 

adusă drept probă la procesul de la Nürnberg, de către unul dintre acuzatorii americani, 

Alderman, fiind apoi împărtăşită şi de acuzatorul sovietic N. D. Zoria, care a amintit şi 

de declaraţia făcută de Hitler în cursul consfătuirii sale ultrasecrete cu principalii 

comandanţi ai Wehrmachtului din 23 noiembrie 1939: „Eu m-am întrebat îndelung, 

dacă să nu încep cu un atac în Răsărit, iar apoi în Apus‖. Or, faptul că Hitler a început 

iniţial războiul cu Polonia, Anglia şi Franţa (deci cu Vestul) însemna ca el să fi renunţat 

la planul său agresiv din Est? Nicidecum! Căci chiar în cursul aceleiaşi reuniuni, el a 

adăugat: „Noi vom putea porni împotriva Rusiei când vom fi liberi în Apus (subl. ns.)‖! 

Declaraţia Führerului din 23 noiembrie 1939 avea să fie respectată literă cu 

literă... Într-adevăr, atunci când succesul Germaniei în cursul operaţiei din Vest nu mai 

putea fi pus la îndoială, Hitler a început a împărtăşi principalilor săi colaboratori militari 

şi politici că sosise clipa să se treacă la efectuarea preparativelor în vederea invadării U. 
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R.S.S. Potrivit informaţiilor culese de noi, desprindem că Führerul s-a referit pentru 

prima dată şi în modul cel mai concret la decizia de a ataca statul sovietic în toiul 

ofensivei Wehrmachtului în Belgia şi Franţa. Această concluzie se sprijină pe declaraţia 

făcută de generalul Jodl, şeful secţiei operative O.K.W. (Comandamentul Suprem al 

Wehrmachtului) la Nürnberg cum că „chiar în timpul campaniei din Vest, adică în mai-

iunie 1940 (subl.ns.), Hitler mi-a spus că el a hotărât să ia măsuri contra Uniunii 

Sovietice‖. Informaţia lui Jodl este întărită de relatarea – devenită cunoscută după 1958 

– a unui alt fost general hitlerist, Sondenstern. Acesta, ca şef al Statului Major al 

Grupului de armate „A‖ al lui von Rundstedt, a participat, alături de comandantul său, 

la o consfătuire cu Hitler în 2 iunie 1940. Cu acel prilej, dictatorul a spus celor doi 

interlocutori că războiul din Vest era ca şi terminat şi că în curând Marea Britanie va 

cere pace, ceea ce el, Hitler, saluta cu satisfacţie, dat fiind că astfel îşi „elibera mâinile 

pentru îndeplinirea unei sarcini mai mari – răfuiala cu bolşevicii (U.R.S.S.)‖. Din zilele 

imediat următoare capitulării Franţei, dispunem de o altă mărturie temeinică – Jurnalul 

lui Halder – ce atestă că, la 25 iunie 1940, Hitler oscila între o invazie a insulelor 

britanice şi o „lovitură în Est (contra U.R.S.S.)‖. Anterior însă, la 21 iunie 1940 – dove-

deşte istoricul vest-german Andreas Hillgruber – Führerul se exprimase faţă de amiralul 

Raeder în sensul că decizia sa de a porni războiul împotriva Moscovei fusese luată. 

Intenţiile Führerului faţă de U.R.S.S., doar exprimate până în jurul lui 1 iunie 

1940, au făcut după această dată obiectul unor intense şi aprofundate discuţii purtate – 

în cel mai strict secret – la nivelul Înaltului Comandament al armatelor germane. 

Principala sursă pentru cunoaşterea lor o constituie Jurnalul generalului Halder, pe 

atunci şeful Statului Major al O.K.H. (Comandamentul Armatei Terestre). Pornind de la 

acest izvor, ne putem da seama cum problema atacării U.R.S.S. s-a instalat progresiv în 

centrul preocupărilor majore ale şefilor militari ai Reichului nazist. Astfel, de unde la 3 

şi 4 iulie 1940 Halder făcea lapidare însemnări despre „chestiunea răsăriteană‖, la 22, 

24, 28, 29 şi 31 iulie aflăm tot mai multe şi mai vaste mărturii. Reţine atenţia în mod 

deosebit consemnarea din 22 iulie 1940 a comunicării lui von Brauchitsch, comandantul 

O.K.H., despre cuvântarea ţinută în ajun la Berlin de către Hitler în faţa şefilor militari 

ai Reichului. Potrivit lui von Brauchitsch, Führerul s-ar fi exprimat astfel: 

„Problema rusă va fi rezolvată pe cale ofensivă. Trebuie elaborat planul opera-

ţiunii proiectate‖.  

La 31 iulie a avut loc, la Berghof, o nouă consfătuire a lui Hitler cu generalii săi. 

Examinând motivele pentru care Anglia nu ceruse pace Reichului, Führerul a opinat că 

nici nu o va face atâta timp cât „speranţele‖ ei se chemau U.R.S.S. şi S.U.A. Pornind de 

aici, el a ajuns iarăşi la necesitatea războiului cu Uniunea Sovietică. „Dacă Rusia va fi 

nimicită, Anglia va pierde ultima speranţă. Atunci va domina în Europa şi Balcani – 

Germania (subl. ns.)‖, a arătat Hitler. Şi, în legătură nemijlocită cu constatarea de mai 

sus, a conchis: 

„În conformitate cu această situaţie, Rusia trebuie să fie lichidată. Termen – 

primăvara anului 1941. Cu cât mai repede vom zdrobi Rusia, cu atât mai bine. Ope-
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raţiunea va avea un sens, numai dacă noi, printr-o lovitură zdrobitoare, nimicim tot 

statul (sovietic). Cucerirea numai a unei părţi oarecare din teritoriu este insuficientă‖. 

În continuare, Hitler a expus unele „principii‖ ce aveau să fie respectate în 

cursul campaniei antisovietice: acţiunile să nu se desfăşoare iarna; ele nu trebuiau să 

depăşească în durată cinci luni; direcţia loviturilor principale (1 – Kiev şi 2 – Moscova); 

forţele armate necesare pentru viitorul război (180 de divizii) etc. 

Indicaţiile lui Hitler referitoare la începerea preparativelor în vederea atacării 

U.R.S.S. au fost de îndată şi riguros împlinite. La 29 iulie 1940, Halder a primit pe 

generalul Erich Marcks, şeful Statului Major al Armatei a 18-a dislocată atunci la 

graniţa răsăriteană a Germaniei şi 1-a însărcinat cu întocmirea „planului special‖ al 

campaniei militare contra U.R.S.S. Astfel, pregătirile lui Hitler de război împotriva 

statului sovietic au intrat, la sfârşitul lui iulie 1940, într-o nouă fază, trecând din 

domeniul intenţiilor de mult şi răspicat afirmate în acela al întocmirii întregului 

ansamblu de dispoziţii menite să asigure punerea în mişcare a Wehrmachtului în ziua şi 

la ora stabilite. Planul operaţiunii militare contra URSS a fost definitivat la 17  

decembrie 1940, când a fost prezentat spre aprobare Führerului, iar acesta 1-a semnat a 

doua zi. Astfel s-a născut, la 18 decembrie 1940, „directiva nr. 21‖ sau „planul 

Barbarossa‖, unul dintre documentele capitale ale conflagraţiei din 1939-1945. 

Directiva 21 stabilea, de la primul paragraf, că misiunea Wehrmachtului consta, 

înainte de încheierea războiului cu Anglia, în zdrobirea U.R.S.S. printr-o acţiune 

militară fulgerătoare (in einem schnelledzug). În acest scop Reichul urma să-şi angajeze 

– din cadrul armatei terestre – „toate unităţile disponibile‖ şi acele forţe aviatice 

necesare să sprijine trupele de câmp sau să respingă posibilele raiduri aeriene inamice, 

în vreme ce marina continua să-şi aibă orientat centrul de gravitaţie împotriva Marii 

Britanii. Toate preparativele pentru declanşarea operaţiunii Barbarossa nu puteau 

depăşi data de 15 mai 1941 şi trebuiau desfăşurate în cel mai strict secret pentru a se 

realiza cu maximum de eficacitate surprinderea inamicului. În domeniul intenţiei 

generale, directiva din 18 decembrie 1940 recomanda nimicirea trupelor sovietice aflate 

în partea vestică a ţării şi împiedicarea retragerii lor spre Est prin pătrunderi în 

profunzime ale unităţilor blindate ale Wehrmachtului. Obiectivul final al operaţiei 

consta în atingerea „liniei generale Volga – Arhanghelsk‖. După ce enumera (§ II) 

aliaţii militari probabili ai Reichului în cursul campaniei Barbarossa şi indica sarcinile 

lor, directiva 21 se referea – într-un paragraf special (§ III) – la conducerea 

operaţiunilor în Răsărit. Spre deosebire de varianta prezentată de Marcks în august 

1940, acest document impunea alcătuirea a trei – în loc de două – grupuri de armate 

terestre (Nord, Centru şi Sud), care să atace respectiv pe următoarele axe principale: 

Leningrad, Moscova şi Kiev. În ordinea posibilităţilor, după câştigarea bătăliei în zona 

graniţelor de vest ale U.R.S.S. apăreau: 1. în Sud – cucerirea marelui bazin economic al 

Doneţului şi 2. în Centru – atingerea rapidă a Moscovei, ocuparea ei marcând „un 

important succes politic şi economic‖. Directiva emisă de Hitler la 18 decembrie 1940 – 

numai în nouă exemplare – atrăgea atenţia, în ultimele două paragrafe, că numărul 

persoanelor implicate în activitatea a „Cazului Barbarossa‖ trebuia să fie cât mai redus 
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cu putinţă, pentru a se preîntâmpina „scurgerea‖ de informaţii către inamic (§ IV) şi, de 

asemenea, că marii comandanţi trebuiau să-şi facă cunoscute O.K.W.-ului intenţiile 

ulterioare, decurgând din aplicarea documentului (§ V). 

După 18 decembrie preparativele pentru atacarea U.R.S.S. – desfăşurate 

conform directivei 21 – au intrat în stadiul hotărâtor. Ulterior, campania lui Hitler din 

Balcani a condus la modificarea orarului operaţiunii Barbarossa, ce urma să înceapă, 

după cum se ştie, la 15 mai 1941. Se stabilea că, avându-se în vedere apropiatele 

evenimente din Balcani, începerea ostilităţilor împotriva U.R.S.S. se amâna cu „aproape 

cinci săptămâni‖. Data definitivă a invaziei Wehrmachtului în U.R.S.S. a fost stabilită la 

30 aprilie 1941, când – după cum desprindem din sursele militare secrete germane - 

„Führerul a hotărât: operaţiunea Barbarossa începe la 22 iunie [1941]...‖ 

În istoriografia universală contemporană, în primul rând în cea ex-sovietică şi 

rusă, au fost examinate cu profunzime situaţia generală a U.R.S.S. în preajma atacului 

hitlerist din iunie 1941, stadiul preparativelor militare în vederea respingerii cu succes a 

agresorilor străini. Referindu-se tocmai la aceste aspecte, lucrarea colectivă Istoria 

politicii externe a U.R.S.S., vol. 1, 1917-1945
54

 consemna:  

 

 
 

22 iunie 1941 – Declanşarea Operaţiunii Barbarossa   

 

„Guvernul sovietic ştia că Germania, în ciuda prevederilor pactului de 

neagresiune, se pregătea de război cu U.R.S.S. De aceea, în anii 1939-1941 s-au luat 

măsuri pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării, pentru sporirea puterii militare a 

forţelor aeriene sovietice [...] Guvernul sovietic a încercat prin mijloace diplomatice să 

împiedice invadarea Uniunii Sovietice de către Germania, în acest scop, la 14 iunie 
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1941, în presa sovietică s-a publicat comunicatul TASS, al cărui text fusese predat în 

ajun ambasadorului german la Moscova. În el, se vorbea că „după opinia cercurilor 

sovietice zvonurile despre intenţiile Germaniei de a încălca pactul şi de-a ataca U.R.S.S. 

sunt lipsite de orice temei...‖. Comunicatul era redactat în termeni binevoitori. El vorbea 

convingător despre dorinţa de pace a Uniunii Sovietice. Guvernul german nu a 

reacţionat la acest comunicat TASS. El nici nu 1-a publicat măcar în Germania. Aceasta 

dovedeşte încă o dată că Germania socotea deja inutilă orice explicaţie cu Uniunea 

Sovietică. Ea terminase pregătirile de război, Hitler luase hotărârea de-a invada 

U.R.S.S. şi pe el nu-1 puteau reţine astfel de demersuri diplomatice [...] În seara zilei de 

21 iunie (la orele 21,30), guvernul sovietic a încercat încă o dată să păstreze pacea, 

pronunţându-se pentru negocieri cu guvernul german. Din ordinul guvernului, V. M. 

Molotov a chemat la el pe ambasadorul german, la Moscova, Schulenburg, şi i-a comu-

nicat conţinutul notei sovietice în legătură cu numeroasele violări ale graniţei de către 

avioanele germane, notă pe care ministrul sovietic la Berlin trebuia s-o predea lui von 

Ribbentrop. După aceasta, ministrul de externe a încercat stăruitor să convingă pe 

ambasador să discute împreună stadiul relaţiilor sovieto-germane şi să explice 

„pretenţiile Germaniei faţă de Uniunea Sovietică...‖  

            Detalii în legătură cu evenimentele survenite în condiţiile precizate se pot afla 

mai ales  în Istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945 (în 6 volume),  

 cea mai de seamă lucrare ex-sovietică consacrată problemei abordate. 

Înaintea agresiunii hitleriste, Moscova a fost informată despre intenţiile 

Berlinului pe cele mai diverse căi (politico-diplomatice, militare, spionaj etc.). Ceea ce 

a fost esenţial, încă în zilele precedente sau chiar imediat după producerea atacului, 

Marea Britanie şi SUA şi-au făcut cunoscute intenţiile de-a susţine URSS în războiul 

împotriva Germaniei şi a aliaţilor ei, printre care şi România. Declaraţiile Londrei şi 

Washingtonului, urmate rapid  de fapte, a consfinţit naşterea Marii Alianţe, a acelei 

Alianţe care, reunind iniţial pe unele dintre Marile Puteri ale lumii – U.R.S.S., S.U.A. şi 

Marea Britanie - va constitui principala forţă în lupta pentru distrugerea fascismului. În 

felul acesta se prăbuşeau speranţele lui Hitler de a izola U.R.S.S. pe plan internaţional, 

lucru ce a făcut ca agresiunea dezlănţuită în zorii zilei de 22 iunie 1941
55

 să se 
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dovedească, dintru bun început, nu numai o mare eroare militară, ci şi una politico-

diplomatică. 

În acest fel, în urma acţiunilor militare ale statelor Axei conduse de Germania, 

Italia şi Japonia, concretizate îndeosebi la 22 iunie şi 7 decembrie 1941, 1941 a marcat 

un moment crucial al desfăşurării conflagraţiei secolului din 1939-1945 în sensul că în 

cursul acelui an războiul s-a transformat într-un mondial
56
. Deja SUA, fără să intre 

în război, se alăturaseră treptat Angliei, iar, din martie 1941, promulgarea Legii de 

„împrumut – închiriere‖ a armamentului („Land and Lease Act‖) le-a permis să 

aprovizioneze Anglia, apoi Uniunea Sovietică (după atacul german din 22 iunie 1941) 

cu arme şi echipament de tot felul. În sfârşit, în august preşedintele Roosevelt şi 

premierul Churchill semnau Charta Atlanticului, care prevedea organizarea pe baze 

democratice a lumii după victorie
57

.  

Din 1941 şi până în primăvara lui 1945, în relaţiile reciproce şi în diplomaţia 

statelor din Coaliţie au dominat două mari probleme: strategia războiului şi 

configurarea lumii postbelice
58
. De prima temă se vor lega în principal poziţia 

capitulării necondiţionate a puterilor Axei şi deschiderea celui de-al doilea front în 

Europa; în cazul celei de a doua, se vor impune problemele privind viitorul Germaniei, 
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situaţia ţărilor din Europa (îndeosebi a celor ocupate nazişti), raportul dintre Puterile 

Învingătoare şi crearea unor structuri de cooperare şi pace pentru perioada postbelică. 

Momentele de vârf în activitatea diplomatică la nivel înalt aveau să fie reprezentate de 

Conferinţa anglo-americană de la Casablanca (14-24 ianuarie 1943), Reuniunea 

miniştrilor de Externe american (Cordell Hull), englez (Anthony Eden) şi sovietic 

(Viaceslav Molotov), desfăşurată la Moscova între 19 şi 30 octombrie 1943, cele trei 

Conferinţe la nivel înalt: Teheran (28 noiembrie – 1 decembrie 1943), Yalta (4-11 

februarie 1945), Potsdam (17 iulie – 2 august 1945), precum şi o serie de alte reuniuni 

„la vârf‖, anglo-americane şi anglo-sovietice
59
. Deşi membrii Coaliţiei antihitleriste 

aveau aceleaşi scopuri şi sarcini, între ei au existat şi divergenţe în diverse probleme, 

spre exemplu relativ la locul şi timpul deschiderii celui de-al doilea front în Europa. 

Disensiuni au apărut şi în timpul convorbirilor referitoare la problema Poloniei, 

Iugoslaviei, soarta Franţei, Italiei şi a altor state din estul şi sud-estul continentului 

european, inclusiv România. Cu toate acestea, Coaliţia Antihitleristă nu şi-a pierdut 

rolul în război, contribuţia lor dovedindu-se, dimpotrivă, decisivă în obţinerea victoriei 

finale asupra Germaniei, Italiei şi Japoniei. 

 

Cotitura de la Stalingrad 

 

Din punctul de vedere al Reichului nazist şi al aliaţilor ori sateliţilor lui, primele 

luni de război pe Frontul de Est s-au desfăşurat în general – cu excepţiile de rigoare – 

favorabil. Trupele Axei au înregistrat importante succese militare pe cele trei direcţii 

principale de atac (Moscova, Leningrad şi sud-estul URSS), cel puţin până la începutul 

lunii decembrie 1941, când forţele Wehrmachtului  au fost zăgăzuite în faţa Moscovei. 

Stoparea Wehrmachtului în faţa Moscovei a reprezentat, după eşecul aviaţiei lui Göring 

în cursul bătăliei Angliei în 1940, o nouă cotitură înregistrată în desfăşurarea 

conflictului mondial, de această dată pe frontul terestru. A fost pentru prima dată, după 

mai bine de doi ani de succese neîntrerupte, când trupele germane au fost stopate şi, 

apoi, chiar silite să bată în retragere. „Războiul fulger‖/Blitzkrieg-ul celui de-al III-lea 

Reich a luat astfel sfârşit. Acest eveniment cardinal în purtarea ostilităţilor, corelat 

simultan cu intrarea la 7-8 decembrie 1941 a S.U.A. în conflict, a făcut să apară în faţa 

Puterilor Axei perspectiva defel surâzătoare a prelungirii războiului, a transformării lui 

într-unul de durată. Faptul a determinat conducerea militară şi politică a Germaniei 

hitleriste ca pentru anul 1942 să aibă îndeosebi în vedere obţinerea unei victorii decisive 

în Răsărit, cu scopul de a-şi elibera forţele armate de aici, înainte de a se produce o 

intervenţie masivă a Aliaţilor în Vest – deschiderea celui de-al doilea front. 

Problema amploarei, ţelurilor şi desfăşurării campaniei Wehrmachtului pe 

teritoriul Uniunii Sovietice în 1942 a format obiectul unor îndelungi şi complicate 

                                      
59

 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, Diplomaţie în vreme de război, Bucureşti, Editura 

Universităţii, 2000, p. 65-135; vezi şi Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. 

1919-1947, vol. I, p. 274-282; Constantin Vlad, op. cit., p. 184-198. 



 30 

dezbateri la nivelul O.K.W.-ului. În martie-aprilie 1942, când datorită limitării forţelor şi 

mijloacelor sale Armata Roşie a încetat ofensiva pornită în decembrie 1941 lângă 

Moscova, frontul german în Est măsura, între Murmansk şi Marea Neagră, aproximativ 

3 000 km. Potrivit datelor furnizate de generalul Halder, la 16 iunie 1942 Germania 

dispunea de un total de 233 de divizii de toate tipurile, din care majoritatea (184) erau 

concentrate în Răsărit. Aceste forţe disponibile lăsau să se întrevadă cât de colo că în 

1942 Reichul nazist nu mai putea spera să organizeze o ofensivă pe toată lungimea 

frontului, ci în anumite sectoare. Dar situaţia nu se prezenta avantajos nici în cazul cel 

mai fericit, şi anume când se presupunea că Wehrmachtul va dobândi succese în 

porţiunile în care urma să atace, dat fiind că noi operaţiuni ofensive conduceau evident 

la o extindere şi mai mare a liniei frontului. Disproporţia ce se crea între forţele 

disponibile ale Reichului şi spaţiile de acţiune ameninţa, în atare împrejurări să fie de-a 

dreptul catastrofală. Ca urmare, în 1942 nu puţini au fost generalii hitlerişti care, 

pronunţându-se pentru renunţarea la pregătirea unei noi campanii ofensive în U.R.S.S., 

au insistat pentru menţinerea şi chiar scurtarea liniei frontului germano-sovietic, 

existentă în primăvara anului 1942, în folosul consolidării Wehrmachtului pe poziţiile 

deja cucerite. Astfel, feldmareşalul von Rundstedt a opinat pentru o retragere în 

Polonia, iar generalul Halder a propus o uşoară „rectificare‖ a frontului în scopul 

întăririi trupelor germane pe aliniamentul cucerit şi al creării unor forţe de manevră 

capabile să respingă, la momentul indicat, orice atac al Armatei Roşii. Această strategie 

defensivă şi-a aflat mulţi partizani, dar şi mai mulţi inamici, primul şi cel mai mare 

dintre ei fiind chiar Adolf Hitler. Motivul fundamental pentru care linia propovăduită de 

von Rundstedt, Halder ş.a. a eşuat ni-1 explică foarte clar generalul german Kurt von 

Tippelskirch, din postura de istoric după război: „Dacă nemţii ar trece la apărare (în 

1942 – nota ns.) atunci imediat ar dispare orice perspectivă de-a mai câştiga războiul‖. 

Revenim, aşadar, la ce-am mai spus în sensul că, ameninţat de perspectiva deschiderii 

celui de-al doilea front în Vest, Reichul nazist trebuia să obţină în 1942 o clarificare a 

soartei campaniei în Est. Strategia ofensivă în Răsărit corespundea cel mai bine 

planurilor lui Hitler, care, îmbătat de victoriile din 1939-1941 şi în ciuda insuccesului 

de la Moscova, continua să aspire la cucerirea dominaţiei mondiale. Intervenţia 

Führerului, în calitatea-i de comandant suprem al Wehrmachtului, în folosul reluării 

operaţiunilor ofensive în U.R.S.S. a fost decisivă pentru purtarea în continuare a 

războiului de către Germania. După ce în prealabil Hitler a promis în mai multe rânduri 

că va zdrobi forţele sovietice, la 5 aprilie 1942 el a semnat „directiva‖ nr. 41 ce definea 

strategia Reichului în războiul antisovietic pentru etapa următoare. În analele istoriei 

celui de-al doilea război mondial, documentul amintit ocupă un loc aparte prin aceea că 

se află la originea angajării Wehrmachtului hitlerist într-o operaţiune militară faimoasă 

şi determinantă pentru soarta conflictului: bătălia de la Stalingrad. 
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„Directiva‖ nr. 41
60

 a confirmat, în primul rând, că Wehrmachtul nu mai era 

capabil să atace pe toată lungimea frontului, ci în anumite sectoare, în speţă în sectorul 

sudic. Scopul campaniei, pentru care erau angajate toate forţele disponibile ale 

Reichului şi ale aliaţilor săi, consta în „nimicirea definitivă a forţelor (militare – nota 

ns.) rămase încă la dispoziţia Sovietelor şi lipsirea lor, în cea mai mare măsură posibilă, 

de sursele puterii economice şi militare cele mai importante‖. În acest scop, se indica în 

„directivă‖, urma, ca menţinând în inactivitate Grupul de Armate German „Centru‖ 

(dispus între Velikije Luki şi Orel), să se obţină: 

1. Capturarea Leningradului, de către Grupul de Armate „Nord‖ (dispus între 

Velikije Luki şi Leningrad). 

2. Ruperea şi intrarea în sectorul Caucazului a Grupului de Armate „Sud‖ 

(dispus între Orel şi Taganrog). 

Unul din principiile de bază ale documentului la care ulterior O.K.W.-ul avea să 

renunţe era acela că atingerea obiectivului fundamental al operaţiunii – distrugerea 

statului sovietic – avea să se facă „în etape succesive‖. În consecinţă, se menţiona că 

pentru început toate forţele disponibile trebuiau reunite în vederea „operaţiei 

principale‖, prevăzută pentru sectorul sudic, constând în: nimicirea trupelor sovietice 

din zona Donului şi apoi cucerirea teritoriilor petrolifere din zona caucaziană şi 

străbaterea Caucazului. Capturarea Leningradului urma să se înfăptuiască în funcţie de 

evoluţia ostilităţilor în sud şi cu trupele ce ar fi rămas disponibile în acel sector. În acest 

fel, Caucazul devenea ţinta principală a armatelor fasciste în ofensiva planificată pentru 

cursul verii anului 1942. Pornind de la premisa că obiectivul stabilit nu putea fi atins 

decât „progresiv‖, „directiva‖ din 5 aprilie 1942 prevedea o suită întreagă de operaţiuni 

„succesive‖ şi „complementare‖ destinate să asigure flancurile grupului de izbire spre 

Caucaz. Astfel, pentru acoperirea flancului vestic se prevedea alungarea trupelor 

sovietice din Peninsula Kerci şi capturarea Sevastopolului, iar pentru securitatea 

flancului estic – lichidarea intrândului sovietic de la Izium, ocuparea Voronejului, 

coborârea pe Don spre sud şi un atac spre Stalingrad, care era de dorit să fie ocupat 

pentru a se întrerupe transportul sovietic pe Volga. 

În continuare, frontul din sectorul Donului avea să fie încredinţat unor trupe 

aliate Reichului, iar Wehrmachtul îşi putea mobiliza forţele în vederea atacului decisiv 

în Caucaz. 

Examinarea „directivei‖ nr. 41 ne permite să evidenţiem că ţelul major al 

operaţiunii consta în cucerirea Caucazului. Stalingradul era un obiectiv secundar, cel 

puţin în stadiul iniţial şi numai ulterior, datorită evoluţiei ostilităţilor, s-a transformat 

într-unul principal. Trebuie consemnat, de asemenea, că planul elaborat de O.K.W. şi 

aprobat de Hitler cuprindea două erori fundamentale, ceea ce a făcut ca, din primul 

moment, să existe serioase incertitudini în privinţa posibilităţii de-a fi tradus în viaţă: 
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a. „Directiva‖ nr. 41 ilustrează în ce măsură Înaltul Comandament german nu 

ţinea seama de disproporţiile serioase ce ameninţau să se ivească între mijloacele 

disponibile şi obiectivele fixate. 

b. Acelaşi document indica un obiectiv de bază situat excentral, ceea ce – după 

cum demonstrează atât de bine Gert Buchheit – în loc să scurteze linia frontului german 

slăbea puterea de atac a Wehrmachtului. 

De ce au optat O.K.W.-ul şi Hitler pentru direcţia Caucaz? Documentele des-

coperite în arhivele germane după terminarea celui de-al doilea război mondial sunt 

unanime în a releva că alegerea Reichului nazist în 1942 a fost determinată îndeosebi de 

imperativele economice. Aşa după cum este bine ştiut, petrolul – ca materie primă şi 

combustibil – constituie un produs absolut indispensabil pentru purtarea războiului 

modern. La confluenţa anilor 1941-1942, Reichul nazist, ameninţat nu o dată să-şi 

epuizeze rezervele de petrol (care într-un rând au scăzut până la cifra alarmantă de 800 

000 t), şi-a îndreptat, natural, atenţia spre bogata zonă de „aur negru‖ a Caucazului. În 

cazul ocupării Caucazului, câştigul pentru Germania ar fi fost cu atât mai preţios cu cât 

cucerirea renumitelor localităţi petroliere Maikop, Groznîi, Baku etc. nu numai că ar fi 

satisfăcut necesităţile proprii, dar ar fi pus, ca un corolar, într-o situaţie extrem de 

dificilă Armata Roşie, lipsind-o de „aurul negru‖. De asemenea, nu poate fi neglijat 

faptul că în afară de trecerea Caucazului în mâinile Wehrmachtului, reuşita operaţiunilor 

preliminare în zona marelui cot al Donului şi eventuala capturare a Stalingradului ar fi 

condus la pierderea de către statul sovietic şi a altor regiuni economice şi strategice de 

excepţională însemnătate pentru continuarea cu succes a rezistenţei faţă de cotropitorii 

fascişti. În acelaşi caz, efectul moral al unei asemenea lovituri nu ar fi fost mai puţin 

păgubitor pentru cauza dreaptă a poporului sovietic. 

Trebuie, de asemenea, consemnat că prin ocuparea Caucazului Reichul inten-

ţiona să rupă legăturile U.R.S.S. cu Aliaţii, prin Iran, sperând totodată să obţină intrarea 

Turciei în războiul antisovietic şi să lupte de pe o platformă mai bună contra influenţei 

britanice în Mediterana răsăriteană şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. 

Importanţa deosebită pentru Reich a obiectivului vizat de „directiva‖ nr. 41 

rezultă şi din aceea că încă înainte de 5 aprilie 1942, ba chiar mai devreme de 22 iunie 

1941, Hitler şi O.K.W.-ul au manifestat cel mai viu interes faţă de zona Caucaz-

Stalingrad. Aşa, de pildă, la 31 iulie 1940 Hitler s-a exprimat în sensul că Wehrmachtul 

trebuia să întreprindă o operaţiune pentru cucerirea ţiţeiului de la Baku. Apoi, 

„directiva‖ nr. 32 privind acţiunile Reichului „pentru etapa posterioară cazului 

Barbarossa‖
61

 stabilea combaterea poziţiilor britanice în Mediterana şi Orientul 

Apropiat şi Mijlociu atât prin Libia şi Egipt, Bulgaria şi Turcia, cât şi, „dacă 

împrejurările o vor permite, pornind din Transcaucazia de-a lungul Iranului‖. Paragraful 

reprodus din documentul menţionat, datat 11 iunie 1941, demonstrează că O.K.W.-ul 

avea în vedere, dinainte de atacarea U.R.S.S., o operaţiune militară care să scoată 

armata germană dincolo de Caucaz. După invadarea statului sovietic, Comandamentul 
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armatei terestre germane (O.K.W.) emise un act, în 24 iulie 1941, ce avea în vedere 

cucerirea Caucazului. Peste exact trei luni, autorităţile militare ale Reichului au întocmit 

un nou document referitor la posibilitatea atingerii liniei Stalingrad-Astrahan de către 

Wehrmacht. În sfârşit, la 7 decembrie 1941 Hitler împărtăşeşte lui Halder că avea 

nevoie urgentă de petrolul din zona Groznîi-Baku, pentru ca peste 12 zile Înaltul 

Comandament german, să decidă că principalul scop al campaniei proiectate a 

Wehrmachtului pentru anul 1942 consta în cucerirea Caucazului şi ajungerea la graniţa 

de sud a U.R.S.S. Se desprinde, prin urmare, că „directiva‖ O.K.W.-ului din 5 aprilie 

1942, exprimând tendinţe mai vechi ale conducerii militare a Reichului nazist, le corela 

şi subsuma unei acţiuni organizate tinzând la atingerea unui obiectiv de mult timp vizat: 

Caucazul. 

Dat fiind că în cursul operaţiunii plănuite armata terestră urma să joace rolul 

principal, O.K.W.-ul s-a preocupat imediat după 5 aprilie 1942 de pregătirea campaniei. 

Astfel, încă la 11 aprilie 1942, el a terminat elaborarea – în baza „directivei‖ nr. 41 – a 

planului operaţiunii în sudul U.R.S.S. ce a primit denumirea-cod Blau, modificată la 30 

iunie 1942 în Braunschweig. După aceea, s-a îngrijit de concentrarea în sectorul 

Grupului de armate „Sud‖ (Orel-Taganrog) a unor forţe extrem de puternice (70 divizii 

de infanterie, 8 divizii tancuri, 8 divizii moto şi 2 divizii cavalerie, 3 brigăzi puşcaşi şi o 

brigadă cavalerie), capabile să zdrobească din mers rezistenţa Armatei Roşii pe direcţia 

loviturii principale în 1942. 

În mai-iunie 1942, O.K.H.-ul s-a pregătit intens în vederea declanşării ofensivei 

de vară în sudul Uniunii Sovietice. Anterior începerii atacului general, Wehrmachtul a 

procedat în Crimeea la lichidarea rezistenţelor sovietice de la Sevastopol (3 iunie – 2 

iulie 1942) şi din Peninsula Kerci (8-15 mai 1942), iar cu începere de la 12 mai 1942 a 

făcut faţă unei ofensive locale lansate de Armata Roşie în regiunea Harkov. Acţiunile 

întreprinse au determinat Înaltul Comandament german să amâne în patru rânduri, în 

cursul lunii iunie 1942, startul operaţiunii Blau. În vederea ofensivei, Grupul de armate 

„Sud‖, comandat de feldmareşalul von Bock, a fost serios întărit, îndeosebi cu unităţi 

blindate şi de aviaţie, care să-i asigure forţă de lovire sporită. Grupul von Bock reunea 

în vederea ofensivei nu mai puţin de şase armate dintre cele mai bune ale 

Wehrmachtului, dispuse astfel între Orel şi Taganrog: Armata 2 terestră, Armata 4 de 

tancuri, Armata 6 terestră, Armata de tancuri, Armata 17 terestră şi, în Crimeea, Armata 

11 terestră. În sectorul sudic, O.K.W.-ul a mai dispus încă trei armate ale unor state 

satelite Reichului şi dintre care unele (Armata 1 ungară) începuseră deja să se plaseze 

pe linia frontului. 

Conform planului întocmit de O.K.H. pe baza „directivei‖ nr. 41, marile unităţi 

de tancuri (Armatele 4 şi 1) aveau sarcina ca, pornind de la sud-est de Harkov şi, 

respectiv, din raionul Izium, să rupă apărarea sovietică în zona dintre Don şi Doneţ. 

Armatele terestre (respectiv 2 şi 6) porneau atacul în acelaşi timp cu tancurile, ele 

trebuind să atingă iniţial Donul pe linia Voronej-Novaia Kalitva. Apoi, atunci când 

Armatele 4 T şi 1 T vor fi pătruns suficient de mult în dispozitivul sovietic, avea să 

atace şi Armata 17 terestră, cu scopul de a ajunge pe cursul inferior al Donului, în 
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vreme ce Armatele 2 şi 6, depăşind marele cot al Donului, vor tinde către Volga în zona 

Stalingradului. 

 

 
 

28 iulie 1942 – Startul operaţiunii 

Blau/Braunschweig 

 

După mai multe amânări, ofensiva Grupului de Armate „Sud‖ a început la 28 

iunie 1942, când s-au pus în mişcare Armata 4 T şi Armata 2. A doua zi a fost rândul 

Armatei 6, comandată de general-colonel Friedrich Paulus, să treacă la atac. Armata 1 T 

a pornit acţiunea la începutul lui iulie 1942 pe direcţia Millerovo, iar după atingerea 

acestei localităţi a cotit imediat spre sud, ieşind pe Don în dreptul Novocerkcasskului, la 

sfârşitul aceleiaşi luni, aproape în aceeaşi vreme cu Armata 17, care puţin mai la vest a 

ocupat Rostovul. 

Ofensiva germană s-a desfăşurat în bune condiţiuni în prima săptămână, mai 

precis până la 5 iulie 1942, când trupele hitleriste au ieşit pe Don lângă Voronej. 

Luptele ce s-au angajat pentru deţinerea Voronejului, între unităţile germane şi cele 

sovietice, au fost deosebit de înverşunate, fără a se solda iniţial cu succesul scontat 

pentru Wehrmacht. Episodul Voronej a provocat în vara anului 1942 o primă „criză‖ la 

nivelul O.K.W., care la intervenţia personală a lui Hitler 1-a destituit pe von Bock de la 

comanda Grupului de Armate „Sud‖, înlocuindu-1 cu general-colonel von Weichs. 

Aproape concomitent, avându-se în vedere dispersarea obiectivelor trupelor germane, 

Înaltul Comandament German a procedat, în 9 iulie 1942, la divizarea Grupului de 

Armate „Sud‖ după cum urmează: 

1. Gruparea Armată „B” (comandată de von Weichs) alcătuită din Armatele 2 

şi 6 germane şi din trupele unor state satelite. 

2. Gruparea Armată „A” (comandată de feldmareşalul von List), reunind arma-

tele 11, 17, 1 T şi 4 T. 

Cele două grupări urmăreau ţeluri diferite. Gruparea Armată „B‖ trebuia să 

ocupe întreaga zonă din marele cot al Donului şi, după aceea, să înainteze spre Volga, în 
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dreptul Stalingradului. După cum s-a mai arătat, acest obiectiv era socotit secundar de 

către O.K.W. În raport cu cucerirea Caucazului, ce cădea în sarcina Grupării Armate 

„A‖, pentru care motiv ea a primit ca întărire Armata 4 T şi alte două divizii de tancuri 

(9 şi 11), luate de la Armata 2. Tot pe acelaşi considerent, von Weichs a fost subordonat 

lui von List. 

Toţi marii istorici şi comentatori militari ai conflagraţiei mondiale dintre 1939 şi 

1945 (Henri Michel, B. H. Liddell Hart, Kurt von Tippelskirch, Eddy Bauer ş.a.) sunt 

de acord că în luna iulie 1942 ofensiva germană în sudul Uniunii Sovietice a traversat o 

perioadă neclară. 

În primul rând este vorba de faptul că atacul Wehrmachtului, deşi soldat cu 

ocuparea de noi şi noi spaţii sovietice, nu a condus nicidecum la împlinirea sarcinii 

fixată prin „directiva‖ nr. 41, şi anume nimicirea – prin încercuiri realizate succesiv – a 

forţelor Armatei Roşii. Intuind sau cunoscând intenţiile nemţilor, trupele sovietice ale 

Frontului de Sud-Vest (comandat de mareşalul S. K. Timoşenko) au evitat capcanele „în 

cleşte‖, ca şi angajarea într-o bătălie decisivă, retrăgându-se nu fără a hărţui continuu pe 

inamic. Acţiunile desfăşurate s-au succedat astfel că defensiva Armatei Roşii părea – 

consemnează von Tippelskirch – „continuă şi planificată‖. În aceste condiţii s-a 

desfăşurat ofensiva Grupărilor Armate „A‖ şi „B‖, care deşi nu au respectat întocmai 

calendarul stabilit iniţial de Hitler şi O.K.W., ce prevedea intrarea în Stalingrad la 25 

iulie 1942, au reuşit să iasă pe Don în două puncte strategice de mare însemnătate: 

Rostov (la 23 iulie 1942) şi Kalaci (la 22 august 1942). Ca urmare, accesul Grupărilor 

Armate „B‖ şi „A‖ către cele două obiective majore (în loc de unul singur, cum s-a fixat 

iniţial) – Stalingrad şi Caucaz – se contura tot mai clar. 

Un alt factor de pe urma căruia s-a resimţit profund ofensiva germană 1-a 

constituit corectarea planului original al operaţiunii Blau-Braunschweig, ceea ce, după 

opinia majorităţii specialiştilor, a condiţionat în cele din urmă eşecul ei. Ce s-a 

întâmplat? După cum am relevat, „directiva‖ nr. 41 stabilea ca principal obiectiv 

cucerirea Caucazului, precedată însă de o serie de acţiuni de mai mică amploare, dar 

dintre care se evidenţia ieşirea Wehrmachtului la Volga în dreptul Stalingradului. În 

prima parte a lunii iulie 1942, Hitler nu numai că a urmărit respectarea indicaţiilor 

cuprinse în documentul citat, dar mai mult chiar, pentru a grăbi ocuparea Caucazului, a 

preluat, în detrimentul flancului stâng al Grupului de Armate „Sud‖ (respectiv Gruparea 

„B‖), mai multe unităţi blindate (Armata 4 T şi diviziile 9 şi 11 de tancuri ale Armatei 2 

terestre) pe care le-a inclus în Gruparea de Armate „A‖ tocmai în scopul accentuării 

presiunii spre sud, pe direcţia loviturii principale, aşadar. Foarte curând însă a devenit 

evident că Gruparea de Armate „B‖ fusese slăbită peste măsură, ceea ce a determinat 

încetinirea ritmului înaintării Armatei 6 spre Stalingrad, fapt care a silit O.K.W.--ul, la 

30 iulie 1942, să scoată Armata 4 T din Gruparea comandată de von List pentru a o 

încredinţa lui von Weichs ca s-o trimită în direcţia Stalingrad dinspre sud-vest. Această 

decizie a fost precedată de o alta mult mai importantă şi căreia, de fapt, i se subordona. 

Despre ce e vorba? La 23 iulie 1942, de la Vinniţa (Ucraina), unde îşi instalase Cartierul 

General, Führerul a emis „directiva‖ nr. 45, referitoare la „continuarea‖ operaţiunii 
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Braunschweig
62

. Dispoziţiile din acest document, întocmit în dezacord cu opiniile celor 

mai mulţi dintre colaboratorii săi militari, veneau în flagrantă contradicţie cu cele ale 

„directivei‖ nr. 41, dacă nu chiar le anulau. Astfel, noua „directivă‖ a Führerului trăda 

unul dintre principiile clasice ale conducerii războiului, reţinut în precedenta, punând în 

faţa Wehrmachtului sarcina de a atinge simultan două obiective principale divergente: 

Caucazul şi Stalingradul! Constatând că, după trei săptămâni de campanie, armatele 

germane ajunseseră „în general‖ la obiectivele fixate şi că forţele inamicului – „slăbite‖ 

– reuşiseră să scape din încercuire, retrăgându-se la sud de Don, în vreme ce la 

Stalingrad sovieticii se străduiau să creeze un front nou, Hitler a stabilit ca fiecare dintre 

Grupările „A‖ şi „B‖ să tindă în continuare către un obiectiv independent, şi anume: 

Gruparea „A‖ spre cucerirea Caucazului, cu întreaga-i zonă petroliferă (operaţiunea 

Edelweiss), iar Gruparea „B‖ către capturarea Stalingradului şi apoi a Astrahanului, 

interceptând traficul sovietic pe Volga între aceste două localităţi (operaţiunea 

Fischreiher). Totodată, „directiva‖ nr. 45 nu neglija nici cucerirea Leningradului, care 

trebuia înfăptuită până în septembrie 1942 de către Grupul de Armate „Nord‖ 

(operaţiunea Feuetzauber, iar de le 31 iulie 1942 – Nordlicht)
63

. 

Este lipsit de orice îndoială că pentru evoluţia ostilităţilor pe Frontul de Est data 

de 23 iulie 1942 a reprezentat, înainte de pornirea contraofensivei sovietice de la 

Stalingrad în 19 noiembrie 1942, un veritabil moment de cotitură. Situaţia se explică 

prin aceea că, impunând, atunci când Armata Roşie se afla în vădită dificultate, două 

obiective egale în importanţă – Caucazul şi Stalingradul – în faţa Wehrmachtului, 

O.K.W.-ului şi-a dispersat forţele, ceea ce a avut drept urmare slăbirea ambelor grupări 

de lovire. În felul acesta, pericolul ce se schiţa dinaintea declanşării operaţiunii Blau-

Braunschweig al scăderii capacităţii ofensive a Wehrmachtului pe măsura cuprinderii 

unor spaţii tot mai largi a devenit, o dată cu emiterea „directivei‖ din 23 iulie 1942, un 

fapt împlinit, de pe urma căruia va beneficia Armata Roşie în cursul contraofensivei din 

noiembrie 1942. 

Ofensiva încununată de succes a Armatei Roşii din 1941-1942 a întărit moralul 

poporului rus, credinţa sa în victoria finală asupra cotropitorilor fascişti. În acelaşi timp, 

în ciuda condiţiilor grele, determinate de război şi de pierderea bogatelor regiuni din 

vestul ţării, poporul sovietic a repurtat mari izbânzi în domeniul consolidării economiei 

militare pentru a o face capabilă să asigure toate necesităţile frontului. Realizările 

obţinute pe teatrele de operaţiuni sau în spatele frontului au fost apreciate în mod realist 

de Înaltul Comandament sovietic şi de Marele Stat Major General (Stavka), care au avut 

în vedere că Reichul nazist nu-şi epuizase puterea ofensivă, că, după încetarea atacului 

Armatei Roşii în primăvara anului 1942, Wehrmachtul era capabil, cum s-a şi întâmplat, 

să recapete iniţiativa în Răsărit. Înaintea declanşării marii ofensive germane din 28 iunie 

1942, conducerea militară sovietică a păstrat mult timp convingerea că inamicul va 

relua atacul principal pe direcţia Moscova, aceasta cu toate că serviciul de spionaj al 
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Armatei Roşii avertizase constant că Hitler avea de gând să se îndrepte spre Caucaz. 

Aşa, de exemplu, încă la 17 martie 1942, adică înainte de elaborarea „directivei‖ nr. 41 

a lui Hitler, şeful reţelei sovietice din Elveţia a transmis „Centrului‖: „... O.K.W. 

consideră că atacul prevăzut în direcţia Caucaz pe linia Donului va fi decisiv (subl. 

ns.)‖. Iar la sfârşitul lunii martie 1942, acelaşi informa Moscova că, potrivit unei surse 

demne de toată încrederea de la O.K.W. (generalul Hamann), Wehrmachtul va dezlănţui 

ofensiva înspre Caucaz, probabil, între 31 mai şi 7 iunie 1942, pentru a suplini cât mai 

curând posibil penuria de petrol a Reichului nazist. Faptul că Înaltul Comandament 

sovietic şi Stavka au continuat să aştepte producerea atacului decisiv al Wehrmachtului 

în centrul frontului sovieto-german, pe direcţia Moscova, nu a fost lipsit de grele 

consecinţe: la vest de capitala U.R.S.S. s-au concentrat importante forţe ale Armatei 

Roşii, lăsându-se descoperit sectorul Sud, ceea ce explică – după cum a consemnat, 

după război, mareşalul Jukov – succesele teritoriale ale armatelor fasciste din iunie-iulie 

1942 în regiunea marelui cot al Donului. 

După 28 iunie 1942, când aşteptata ofensivă germană s-a declanşat în sud, 

conducerea militară sovietică a adoptat neîntârziat toate măsurile menite să facă faţă 

iniţial situaţiei şi apoi să permită Armatei Roşii să treacă la contraatac. Din unităţile 

aflate între Don şi Volga, precum şi din armatele de rezervă trimise către zona 

respectivă, s-au constituit – la 7 şi, respectiv, 12 iulie 1942 – Frontul Voronej şi Frontul 

Stalingrad, care ulterior, la 5 august 1942, s-a divizat în Frontul de Sud-Est şi Frontul 

Stalingrad. Cu mari eforturi, trupele fronturilor menţionate au reuşit să dejoace planurile 

Wehrmachtului care tindeau, după cum s-a specificat, la angajarea unei bătălii 

hotărâtoare sau la realizarea unor mari încercuiri. Tactica aplicată de armatele sovietice 

nu a putut stăvili avansul fasciştilor pe spaţii întinse, dar s-a dovedit eficace în alte 

privinţe şi îndeosebi: a. nu a permis fasciştilor împlinirea prevederilor din „directiva‖ 

nr. 41 referitoare la nimicirea definitivă a forţelor armate sovietice; b. a stânjenit ritmul 

ofensivei germane în zona marelui cot al Donului, ceea ce a permis eşaloanelor din 

spate să organizeze apărarea la vest de Stalingrad ce s-a dovedit în final de mare 

însemnătate pentru salvarea oraşului-erou. 

Încetinind, dar neputând să bareze definitiv înaintarea armatelor germane, 

forţele sovietice au apărat cu înverşunare ultimele poziţii din interiorul marelui cot al 

Donului. La 17 iulie 1942, Armata 6 germană atinge râul Cir, un afluent al Donului, cu 

care prilej intră pentru prima dată în luptă cu unităţile sovietice aparţinând Frontului 

Stalingrad, creat în urmă cu numai cinci zile. Cu acest episod a început istorica bătălie a 

Stalingradului. 

Despre faptul că Stalingradul a figurat pentru început printre obiectivele 

secundare ale campaniei din Sud-Est am vorbit şi nu dorim să mai insistăm. Din cele 

arătate, se desprinde că, pentru Wehrmacht, momentul în care marele oraş industrial de 

pe Volga a devenit o ţintă de egală importanţă cu Caucazul s-a consumat la 23 iulie 

1942, o dată cu emiterea „directivei‖ nr. 45 a O.K.W. Cum s-a ajuns la această situaţie? 

Fără tăgadă, evoluţia operaţiunilor militare după 28 iunie 1942 a impus înainte de orice 

modificarea planului expus în „directiva‖ nr. 41, în sensul că atacul german în Caucaz 
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nu se putea desfăşura în bune condiţii cât timp ar fi persistat o ameninţare în flancul 

stâng în regiunea dintre marele cot al Donului şi Stalingrad.  

 

 
 

Zona operaţiilor, după o hartă a  

Statului Major General al Armatei Roşii (1937) 

 

De altfel, un paragraf din primul capitol al „directivei‖ nr. 45 dovedeşte că 

Hitler era neliniştit de posibilele acţiuni ale Armatei Roşii aflate în zona Stalingrad: 

„Concentrarea unei alte grupe (în fond era vorba de crearea unor noi fronturi – nota ns.) 

de forţe inamice în sectorul din jurul Stalingradului, pe care inamicul pare hotărât să-1 
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apere cu energie, este în curs‖
64
. Lichidarea rezistenţei sovietice din acest sector apărea, 

în continuare, logică pentru asigurarea succesului Wehrmachtului pe direcţia Caucaz. În 

afară de considerentul expus, Hitler nu a pierdut din vedere că ocuparea oraşului 

purtând numele şefului statului sovietic avea să fie de mare însemnătate psihologică 

pentru desfăşurarea ostilităţilor şi totodată el s-a gândit în modul cel mai serios la faptul 

că, odată ieşit la Stalingrad, Wehrmachtul ar putea înainta spre Saratov şi Kuibîşev, 

pentru a învălui  Moscova dinspre Est, în octombrie-noiembrie 1942! 

Dacă acestea au fost argumentele lui Hitler pentru angrenarea Wehrmachtului în 

bătălia Stalingradului, pentru statul sovietic apărarea oraşului s-a impus cu deosebită 

acuitate sub multiple raporturi (strategic, economic, moral etc.) De asemenea, nu trebuie 

ignorat nici faptul că Înaltul Comandament sovietic, avertizat de către serviciile sale de 

informaţii asupra intenţiilor Reichului în sudul U.R.S.S., a conceput Stalingradul 

asemenea unei pungi în care să se „macine‖ unităţile de elită din Est ale Wehrmachtului. 

Că aşa au putut sta lucrurile, o deducem din aceea că încă de la sfârşitul anului 1941 

cele mai active reţele de spionaj ale Armatei Roşii au alarmat „Centrul‖ din Moscova în 

sensul că, pentru 1942, ofensiva principală a Germaniei se va desfăşura în sectorul sudic 

al frontului, pe direcţia Caucaz. În istoriografia mondială a conflagraţiei dintre 1939 şi 

1945 se apreciază că una dintre aceste înştiinţări – parvenită „Centrului‖ din partea reţe-

lei Rote Kapelle, la 12 noiembrie 1941 – a fost hotărâtoare pentru cursul evenimentelor: 

„De la Kent. Sursă: Choro. Planul III, cu obiectivul Caucaz, prevăzut iniţial 

pentru noiembrie [1941], este amânat pentru primăvara 1942: regruparea şi 

dispunerea unităţilor trebuie terminate la 1 mai [1942]. Prima linie de desfăşurare a 

ofensivei asupra Caucazului: Lozovaia-Balakleia - Belgorod-Krasnograd. Marele 

Cartier General este la Harkov. Urmează detalii‖. 

 

 
Trupele române angajate în zona Stalingradului 

 

Acest mesaj, corelat cu multe alte informaţii primite până în ajunul atacului 

german din 28 iunie 1942, a putut permite Stavkăi sovietice să elaboreze în detaliu 

planul unei veritabile întâlniri între Armata Roşie şi Wehrmacht – de genul celei 

aşteptate de americani la Midway în iunie 1942 – în zona Stalingradului! 
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Pentru ambele tabere care s-au înfruntat la Stalingrad – sovietică şi cea germană 

– bătălia a avut două perioade distincte.  

Astfel, pentru sovietici prima perioadă a corespuns luptei de apărare a oraşului-

erou (17 iulie – 18 noiembrie 1942), iar cea de-a doua perioadă – contraofensivei şi 

zdrobirii trupelor inamice încercuite în zonă (19 noiembrie 1942 – 2 februarie 1943).  

Pentru Wehrmacht, se înţelege, prima perioadă a coincis ofensivei lor spre 

Volga, iar cea din urmă – încercuirii şi pierderii unor unităţi de elită, în frunte cu 

Armata 6 terestră. Fiecare dintre perioadele menţionate a cuprins mai multe etape, 

stabilite în funcţie de principalele evenimente militare intervenite pe parcurs. După 

mareşalul A. I. Eremenko, care a comandat în tot timpul marii încleştări principalele 

forţe sovietice de la Stalingrad, între 17 iulie şi 18 noiembrie 1942 s-au distins 

următoarele etape principale: 

1. 17 iulie – 7 august 1942, când luptele hotărâtoare s-au dat la cotul Donului, 

departe de Stalingrad; 

2. 8-18 august 1942, când operaţiunile s-au desfăşurat în zona apărării exterioare 

a oraşului; 

3. 19 august – 4 septembrie 1942 a consemnat deplasarea luptelor către zona de 

apărare mijlocie a Stalingradului şi ieşirea fasciştilor la Volga; 

4. Între 4 şi 12 septembrie 1942 trupele sovietice şi germane s-au înfruntat chiar 

pe linia de centură a Stalingradului; 

5. În sfârşit, etapa de la 13 septembrie la 18 noiembrie 1942, care a coincis cu 

luptele purtate în însăşi inima Stalingradului. 

La sfârşitul lui iulie şi în august 1942, atacul trupelor germane s-a desfăşurat 

într-un ritm încă susţinut, după aceea înaintarea fasciştilor nereuşind să depăşească 1 

km, mai multe sute de metri şi, mai apoi, câteva zeci de metri pe zi. În acest timp, 

trupele Armatei 6 terestre au reuşit să forţeze Donul în sectorul marelui cot 

(aproximativ 60 km vest de Stalingrad) şi să continue atacul spre est, silind Armata 82 

sovietică, din cadrul Frontului de Sud-Est, să se retragă. De la 30 iulie 1942, O.K.W. a 

cedat grupării generalului von Weichs şi Armata 4 T, comandată de generalul Hoth, 

care a început să înainteze spre Stalingrad dinspre sud-vest, în zona Armatei 64 

sovietice depinzând de frontul comandat de Eremenko. Cele două mari unităţi destinate 

de Hitler că captureze oraşul – Armata 6 şi Armata 4 T – nu vor face joncţiunea decât la 

2 septembrie 1942, la 10 km sud de obiectivul vizat. În acest răstimp, Armata 6 primise, 

la 19 august 1942, ora 18,45, ordinul lui Paulus de a cuceri oraşul de pe Volga: trupele 

fasciste s-au pus în mişcare la 23 august 1942, reuşind (Corpul de armată XIV T) în 

aceeaşi zi să atingă Volga la nord de Stalingrad, în punctul Rînok. Concomitent, Flota 4 

aeriană germană (comandată de von Richtofen), afectată Grupării Armate „B‖, a 

întreprins primul raid aerian masiv asupra dispozitivului de apărare sovietic. Cu mari 

eforturi, Armata 6 progresează spre Volga, angajând de la începutul lui septembrie 

1942, împreună cu unităţi ale Armatei 4 T, lupta pe linia centurii de apărare imediată a 

Stalingradului. 
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Marşul forţelor Axei spre Stalingrad 

 

Pentru cunoaşterea desfăşurării ostilităţilor în stadiul relatat, însemnările unor 

martori de vază ai bătăliei prezintă un interes aparte. Unul dintre cei mai autorizaţi 

dintre ei, Mareşalul Friedrich Paulus, a apreciat în notele sale, apărute postum, că atacul 

Wehrmachtului spre Volga a constituit o mare eroare şi că a purtat de la început în sine 

germenii unui răsunător insucces, dat fiind că înaltul Comandament hitlerist: 

- nu s-a preocupat de întărirea flancului stâng al grupării de armate „B‖; 

- nu a apreciat la justa valoare resursele Armatei Roşii, presupunând că 

retragerile din iulie 1942 nu au fost sistematice, ci un semnal de epuizare apropiată; 

- Hitler şi O.K.W.-ul au încredinţat Wehrmachtului atingerea unor obiective de 

bază – Stalingrad şi Caucaz – situate la o distanţă prea mare unul de altul. 

Un alt document esenţial, Jurnalul de campanie al comandantului Flotei 4 

aeriene germane, von Richtofen, atestă că problemele nevralgice ale marşului spre 

Stalingrad l-au preocupat pe Paulus nu numai după război, în calitatea-i de memorialist 

sau comentator, ci şi în cursul bătăliei. Astfel, la 20 şi 25 august 1942 sau la 2 

septembrie 1942 Paulus şi-a exprimat neliniştea în legătură cu situaţia flancurilor (în 

special cel din stânga) şi nemulţumirea faţă de succesele tot mai „rare‖ ale Armatei 6. 

Existau, aşadar, suficiente şi reale motive care să-1 indispună pe comandantul Armatei 

6 şi, la 27 august 1942, von Richtofen a reţinut în jurnalul său: „Moralul lui Paulus este 

vădit rău...‖ După terminarea conflagraţiei mondiale dintre 1939 şi 1945, mulţi foşti 

generali nazişti au criticat vehement decizia O.K.W.-ului de-a fi angajat Wehrmachtul în 

1942 într-o ofensivă de mari proporţii şi cu obiective distanţate. Generalul Heinz 

Guderian, fost şef al Marelui Stat Major al trupelor terestre în 1944-1945, şi-a exprimat, 

surprinderea pentru declanşarea unei operaţiuni pe direcţii „incomprehensibile‖ din 

punct de vedere militar, iar feldmareşalul Erich von Manstein, participant nemijlocit la 
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evenimentele perioadei finale a bătăliei de pe Volga, a opinat că eşecul trupelor fasciste 

a fost inevitabil în condiţiile în care armatele 6 şi 4 T s-au depărtat prea mult de bazele 

lor de aprovizionare, flancurile marii unităţi a lui Paulus nu erau asigurate, iar în condu-

cerea aripei drepte a Wehrmachtului în Est a survenit, după îndepărtarea lui von Bock, o 

adevărată „debandadă‖. 

După ce la 23 august 1942 Corpul de Armată XIV T a atins Volga în dreptul 

localităţii Rînok, întrerupând legăturile flancului drept al Armatei 62 sovietice cu 

frontul lui Eremenko, la 2 septembrie 1942 s-a produs ieşirea Corpului de Armată 

XLVIII T (din cadrul Armatei lui Hoth) la sud de Stalingrad, în zona Krasnoarmeisk. 

De această dată a avut de suferit Armata 64 sovietică, izolată fiind de Frontul de Sud-

Est. În felul acesta, hitleriştii au cuprins la Stalingrad două armate sovietice, dintre care 

una (Armata 62 – comandată cu începere de la 12 septembrie 1942 de generalul V. I. 

Ciuikov) avea să apere partea de nord – şi cea mai importantă – a oraşului, iar cealaltă 

(Armata 64 comandată de generalul M. S. Şumilov) trebuia să deţină sectorul din sud. 

Marile unităţi ale lui Ciuikov şi Şumilov au fost asaltate de nazişti numai dinspre nord, 

apus şi sud, la răsărit de Stalingrad, adică peste Volga, ele continuând permanent să 

păstreze legătura – ce s-a dovedit vitală pentru apărătorii oraşului-erou – cu grosul 

Frontului lui Eremenko. La 12 septembrie 1942, în chiar ajunul primei ofensive 

hitleriste în interiorul Stalingradului, sectorul apărat de Armatele 62 şi 64 sovietice 

semăna cu o platformă asediată din trei părţi de inamic, cea de-a patra latură – de est – 

fiind liberă şi confundându-se cu malul drept al Volgăi; lungimea acestei platforme era 

de 60 km, iar lăţimea ei diferea între 10 km şi câteva sute de metri. 

Potrivit ordinului lui Hitler din 12 septembrie 1942, în dimineaţa zilei următoare 

trupele fasciste din componenţa Armatelor 6 şi 4 T au începui asediul Stalingradului. 

Generalul Paulus a constituit două grupări de izbire, dintre care una (diviziile 295, 76 şi 

71 infanterie) a atacat poziţiile centrale ale Armatei 62 pe direcţia curganului lui Mamai 

– înălţimea predominantă a localităţii, iar cealaltă (diviziile 24 şi 14 tancuri, 94 

infanterie şi 29 moto) a lovit în flancul stâng al lui Ciuikov, tinzând spre Volga în zona 

gara nr. 2 – Kuporosnoe. După cum se vede, fasciştii urmăreau în primul rând să intre în 

posesia părţii de nord a Stalingradului (apărată de Armata 62), în care se aflau şi cele 

mai importante obiective: cele două gări, debarcaderul, cartierele muncitoreşti şi, mai cu 

seamă, marile întreprinderi industriale: „Krasnîi Oktiabr‖, „Barrikadî‖ şi Uzina de 

tractoare. 

Ofensiva dezlănţuită de nazişti la 13 septembrie s-a prelungit, de fapt, până la 18 

noiembrie 1942. De la început s-au purtat lupte extrem de înverşunate şi care s-au 

remarcat printr-o caracteristică ce s-a păstrat până la sfârşitul asediului: ciocnirile s-au 

dat pentru fiecare cartier, stradă şi casă sau fabrică, iar în fiecare clădire pentru fiecare 

încăpere. Totodată s-a relevat pregătirea superioară a unităţilor sovietice pentru luptele 

de stradă, domeniu în care armatele naziste nu aveau experienţa necesară şi care numai 

parţial a fost suplinită de superioritatea lor numerică şi tehnică. Trebuie reţinut, de 

asemenea, că în cursul bătăliei un mare rol 1-a jucat factorul psihologic; pentru mulţi 

dintre soldaţii germani prezenţa lor la câteva mii de km depărtare de Reich nu constituia 
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defel un imbold în luptă, în vreme ce pentru ostaşii sovietici apărarea Stalingradului 

semnifica salvarea ţării, a căminelor şi familiilor lor.  

În aceste condiţii, dată fiind amploarea şi însemnătatea cu totul excepţională a 

bătăliei de pe Volga pentru determinarea cursului întregului război sovieto-german, se 

înţelege că în timpul asediului Stalingradului fiece acţiune a celor două părţi combatante 

şi fiece zi au prezentat o importanţă deosebită. Nefiind posibil să îmbrăţişăm, în acest 

cadru, toate momentele marii încleştări vom insista asupra câtorva dintre ele. 

După asedierea Armatelor lui Ciuikov şi Şumilov, se consideră că 14 septembrie 

1942 a reprezentat prima dintre „cele mai grele zile‖ pentru apărarea Stalingradului. La 

acea dată, şapte divizii germane, 500 de tancuri şi mai multe sute de avioane – ne 

încredinţează mareşalul Eremenko – au întreprins cea dintâi acţiune de proporţii menită 

să arunce Armata 62 în Volga. Tentativa nu a fost încununată cu succes, ea soldându-se, 

către sfârşitul zilei respective, cu ocuparea curganului lui Mamai, a gării nr. 1 (centrale) 

şi atingerea Volgăi în raionul Kuporosnoe. Drept urmare a acestei ultime reuşite a 

trupelor fasciste, Armata 62, după ce la 23 august pierduse legătura în flancul drept al 

frontului lui Eremenko, s-a văzut izolată şi în flancul stâng de Armata 64, care a rămas 

să apere partea de sud a Stalingradului. În zilele ce au urmat până la sfârşitul asediului, 

principalele lupte se vor desfăşura în sectorul deţinut de Armata 62 care, după cum s-a 

arătat, fiind mult mai important, a fost şi cel mai straşnic apărat de sovietici. 

Izolarea Armatei 62 şi pierderile suferite la 13-14 septembrie au pus trupele lui 

Ciuikov într-o situaţie foarte dificilă. Pe deasupra, aprovizionarea peste Volga se făcea 

în condiţii extrem de grele, dat fiind că traficul peste marele fluviu era supus unui 

bombardament aproape neîntrerupt al aviaţiei şi artileriei Wehrmachtului. Cu toate 

acestea, în noaptea de 14-15 septembrie, Eremenko a reuşit să trimită peste Volga 

divizia 13 de gardă, comandată de general-maior A. I. Rodimţev, care la 15 septembrie 

a intrat în luptă cu toate regimentele, reluând curganul lui Mamai. În aceeaşi zi, lupte 

grele s-au dat pentru stăpânirea gării nr. 1 care a trecut de 13 ori de la o tabără la alta. În 

ultima decadă a lunii septembrie, Armata 62 primeşte noi rezerve din răsărit: două 

divizii şi o brigadă de puşcaşi, plus o brigadă de tancuri. Cu aceste forţe proaspete, 

Ciuikov a întreprins adesea contraatacuri ori a reţinut pe inamicul nerăbdător să iasă la 

Volga. În unele zile, trupele sovietice au respins până la 12 asalturi ale fasciştilor, care – 

în ciuda pierderilor suferite – continuau să atace. Cu mari sacrificii, unităţi ale Armatei 

6 germane ajung, la 27 septembrie, să reocupe curganul lui Mamai şi să lărgească breşa 

dintre Armatele 62 şi 64 din zona Kuporosnoe. În ultimele zile ale lunii septembrie, 

centrul bătăliei se fixează în raionul uzinelor stalingrădene, pentru care în octombrie 

1942 se vor da cele mai crâncene lupte din tot timpul asediului. 

Cucerind la 4 octombrie cartierele de locuinţe muncitoreşti din zona marilor 

uzine, hitleriştii, după intense pregătiri, dezlănţuie la 14 octombrie 1942 o nouă 

ofensivă în scopul cuceririi fabricii de tractoare „Dzerjinski‖. Pentru atingerea obiec-

tivului fixat, Paulus a trimis în luptă opt divizii de infanterie şi importante unităţi de 

tancuri şi aviaţie. Armata 62, întărită între timp cu noi divizii aduse de pe malul stâng al 

Volgăi, a rezistat cu foarte mare greutate presiunii Wehrmachtului. Încleştarea a atins în 
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acele momente intensitatea maximă, astfel că toţi martorii şi istoricii bătăliei cad de 

acord în privinţa faptului că 14 octombrie 1942 a fost „ziua cea mai grea‖ din tot timpul 

asediului Stalingradului. Mareşalul Ciuikov, comandantul eroicei Armate 62, care 

pentru acţiunile sale a intrat în legendă, a relevat după terminarea războiului că puţin a 

lipsit ca trupele sovietice să nu fie atunci aruncate în Volga, nemţii fiind „aproape de 

victorie‖ la Stalingrad. Iar în ceea ce priveşte faptul că ostaşii sovietici au rezistat la 14 

octombrie şi în următoarele cinci zile, fostul comandant al Armatei 62 afirmă că de fapt 

atunci s-a produs marea cotitură în desfăşurarea bătăliei de pe Volga. Această apreciere 

porneşte de la considerentul că, într-adevăr, căderea Stalingradului ar fi provocat, pentru 

fiecare dintre taberele implicate în conflict, un alt curs decât cel cunoscut al eveni-

mentelor militare. 

La 14 octombrie, în luptele pentru apărarea uzinei „Dzerjinski‖ s-au distins 

trupele aparţinând diviziilor 37 de gardă (comandant: general-maior V. G. Joludev), 95, 

112 şi 308 infanterie (comandate, respectiv, de coloneii V. A. Gorişnîi, I. E. Ermolkin şi 

L. N. Guertiev) şi brigăzii 84 tancuri (comandant colonel D. N. Belîi), sprijinite de 

muncitorii întreprinderii. Deşi au atacat cu forţe numeroase, hitleriştii nu au izbutit să 

cucerească uzina decât în seara zilei de 15 octombrie, când au atins şi Volga în sectorul 

respectiv. În consecinţă, pentru prima dată în timpul asediului Stalingradului o parte din 

trupele lui Ciuikov a fost despărţită de grosul Armatei 62: unitatea comandată de 

colonelul S. F. Gorohov, care va rezista în sectorul Rînok-Spartanovka, de la nord de 

uzina de tractoare, până la încheierea bătăliei de pe Volga. 

În acest timp, ciocnirile înverşunate din zona uzinei „Dzerjinski‖ s-au extins în 

tot restul oraşului. Germanii se străduiesc îndeosebi să lichideze gruparea lui Gorohov 

şi să cucerească uzinele „Barrikadî‖ şi „Krasnîi Oktiabr‖. La 23-24 octombrie, unităţi 

ale Armatei 6 germane pătrund în perimetrele celor două întreprinderi, care însă n-au 

putut fi integral ocupate, luptele în această zonă prelungindu-se până la sfârşitul 

asediului.  

Totodată, generalul Paulus, eşuând în încercarea de-a arunca în Volga pe 

Ciuikov, a hotărât să nimicească Armata 62, iniţiind un atac de învăluire declanşat din 

sectorul uzinei de tractoare spre sud, de-a lungul malului drept al fluviului. Situaţia 

Armatei 62 se afla iarăşi într-un punct limită şi, pentru slăbirea presiunii exercitate de 

Paulus în Stalingrad, Stavka a decis să treacă la ofensivă în unele sectoare învecinate. 

Aşa se face că la 19 octombrie Frontul Don a izbit flancul stâng al grupării armatei „B‖, 

iar între 26 octombrie şi 1 noiembrie 1942, Armata 64, care până atunci şi după aceea a 

deţinut în mod ferm extremitatea sudică a Stalingradului, a atacat în raionul Kuporosnoe 

– Zelionaia Poliana. Ambele acţiuni ofensive s-au dovedit salvatoare pentru Armata 62, 

care a făcut – ca urmare – mai uşor faţă presiunii hitleriste. Din momentul în care 

Armata 62 nu a putut fi nimicită nici în cursul acţiunilor hitleriştilor din ultima parte a 

lunii octombrie 1942, a devenit evident – atât pentru asediatori, cât şi mai ales pentru 

asediaţi că puterea ofensivă a Wehrmachtului slăbise într-o manieră ce prevestea că suc-

cesul scontat de nazişti la Stalingrad nu mai era posibil. 
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În vreme ce Gruparea Armată „B‖ era angajată cu toate forţele în ofensiva 

pentru capturarea Stalingradului, Gruparea Armată „A‖ acţiona către graniţa de sud a 

U.R.S.S. După ce la 23 iulie 1942 forţele lui von List au ocupat Rostovul, peste două 

zile au declanşat operaţiunea pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv major vizat de 

„directiva‖ nr. 45 – Caucazul. Trupele sovietice ce apărau aceasta zonă, reunite în 

Frontul Caucazului de Nord (comandant: mareşalul S. M. Budionîi), nu au putut rezista 

Wehrmachtului, care a ocupat succesiv: Salsk (1 august), Stavropol (5 august), Maikop 

(16 august), pentru ca la sfârşitul lunii octombrie 1942 să se apropie de Tuapse. A fost 

ultimul succes însemnat al armatelor germane în cursul tentativei lor de a pune stăpânire 

pe zona petroliferă Groznîi – Baku. Apoi, Wehrmachtul a trecut în apărare, situaţia sa în 

regiunea Caucazului depinzând în foarte mare măsură de evoluţia operaţiunilor de pe 

Volga, unde se decidea indiscutabil şi soarta Grupării Armate „A‖ – a cărei comandă şi-

o asumase între timp Hitler personal, după destituirea lui von List, în septembrie 1942 – 

ameninţată, în caz de eşec al Grupării Armate „B‖ şi de contraatac al Armatei Roşii la 

Stalingrad, cu pierderea coridorului de retragere din zona Donului. 

În octombrie-noiembrie 1942, devenise cât se poate de clar – pentru ambele 

tabere – că de rezultatul bătăliei de pe Volga avea să depindă evoluţia în continuare a 

războiului. În această situaţie, se înţeleg sforţările O.K.W.-ului de a-şi apropia victoria la 

Stalingrad. În numeroase rânduri, Hitler în persoană a subliniat – după cum reiese din 

Jurnalul de operaţii al O.K.W.-ului – necesitatea capturării grabnice a Stalingradului: în 

acest sens, Führerul s-a pronunţat, de exemplu, la 2 şi 10 octombrie 1942, pentru ca 

apoi să stabilească un nou termen pentru sfârşitul asediului – 20 octombrie 1942, 

înlocuit, bineînţeles, la 26 octombrie cu un altul mai depărtat: 11 noiembrie 1942! 

Concomitent, Hitler a făcut şi mai multe declaraţii publice – la 30 septembrie şi, 

îndeosebi, la 8 noiembrie 1942 – cu care prilej şi-a exprimat convingerea că 

Wehrmachtul va triumfa pe Volga. În acelaşi context el a emis, la 17 noiembrie 1942, 

un ordin care cerea trupelor incluse în Gruparea Armată a lui von Weichs să se străduie 

„mai mult‖ să termine asediul Stalingradului. 

Negreşit, dorinţa lui Hitler era una, iar realitatea de pe Frontul de la Stalingrad – 

alta. Nereuşind nici în cursul lunii octombrie să lichideze rezistenţa trupelor sovietice 

din oraş, la 11 noiembrie 1942 Wehrmachtul a iniţiat o nouă ofensivă puternică, 

urmărind de această dată să „cureţe‖ întreg spaţiul de la vest de Volga. Însă pe cât au 

fost de mari ambiţiile trupelor germane, pe atât de nesemnificative s-au dovedit 

realizările. Cea mai importantă dintre ele – ieşirea la Volga, la sud de uzinele 

„Barrikadî‖, despărţind astfel divizia 138 infanterie a colonelului I. I. Liudnikov de 

grosul Armatei 62 – a consemnat şi ultimul succes obţinut de nazişti în timpul asedierii 

Stalingradului. La 19 noiembrie 1942 va debuta contraofensiva Armatei Roşii, care va 

influenţa esenţial nu doar cursul operaţiunilor de pe Volga, ci şi evoluţia războiului 

sovieto-german, iar prin consecinţe şi întreaga conflagraţie dintre 1939 şi 1945. 

 

*** 
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Un fapt ce merită numaidecât să reţină atenţia cititorului este acela că Stavka s-a 

preocupat de pregătirea şi înfăptuirea unei contralovituri la Stalingrad într-un moment 

când bătălia de pe Volga decurgea cu totul defavorabil pentru sovietici. Mărturie în 

această privinţă stau însemnările mareşalilor Jukov, Vasilevski şi Eremenko, care atestă 

că încă în august 1942 comandanţii unor fronturi din zona Stalingrad au prezentat 

sugestii pentru întreprinderea unor contraatacuri ale trupelor lor. Stavka le-a luat în 

consideraţie, dar abia în septembrie 1942, atunci când pentru sovietici a devenit evident 

– ne asigură mareşalul Vasilevski – că Hitler ratase atingerea ţelurilor stabilite pentru 

Gruparea de Armate „B‖, Înaltul Comandament sovietic a îmbrăţişat fără rezerve ideea 

unei contraofensive pe Volga. Astfel, la începutul lunii septembrie, Vasilevski şi Jukov, 

respectiv şeful Marelui Stat Major şi locţiitorul comandantului suprem al U.R.S.S., au 

inspectat trupele din zona Stalingrad, iar la 12 septembrie au fost primiţi de Stalin, care 

i-a însărcinat să studieze problema lichidării pericolului german pe Volga. A doua zi, 

Jukov şi Vasilevski au elaborat planul unei contraofensive sovietice, la nord şi sud de 

oraşul-erou (operaţiunea Uranus), pe care seara l-au şi expus comandantului suprem al 

statului sovietic. Cu adoptarea acestui plan, îmbunătăţit ulterior, se poate considera că 

au debutat preparativele concrete ale Armatei Roşii în vederea contraofensivei 

declanşate la 19 noiembrie 1942. 

Din primul moment, Stavka a apreciat în mod realist ca fiind esenţială pentru 

succesul operaţiunii plănuite asigurarea corespunzătoare a mijloacelor tehnico-materiale 

ale Armatei Roşii. În acest cadru, sovieticii s-au îngrijit în mod special de aducerea la 

Stalingrad a unui număr suficient de unităţi motorizate sau de tancuri, capabile să rupă, 

în prima fază, liniile de apărare ale Grupării Armate „B‖, iar apoi să prindă în cleşte 

forţele fasciste. Cu acest scop, până la 19 noiembrie 1942 au fost reunite pentru 

operaţiunea Uranus patru corpuri de armată de tancuri, 3 corpuri de armată motorizate, 

14 brigăzi şi regimente de tancuri, adică aproximativ 900 de tancuri, ceea ce reprezenta 

60 la sută din totalul disponibil atunci în Armata Roşie. Nu au fost neglijate, natural, 

sectoarele artileriei şi aviaţiei, asigurate respectiv cu 230 de regimente (sau 13 500 

tunuri şi aruncătoare) şi 25 de divizii (sau peste 1 100 avioane). O mare atenţie s-a 

acordat şi mobilizării resurselor umane, reuşindu-se să se adune zece armate. S-a reuşit, 

astfel, ca în ajunul contraofensivei sovietice din 19 noiembrie 1942 raportul forţelor 

concentrate în zona Stalingrad să fie – după cum arată istoricul sovietic Samsonov – cel 

următor: 

a. Trupele sovietice: 11 armate (sau 1 000 500 oameni), 13 541 tunuri şi arun-

cătoare, 894 tancuri şi 1 115 avioane. 

b. Trupele germane şi aliate: 50 divizii (sau 1 011 500 oameni), 10 290 tunuri şi 

mortiere, 675 tancuri şi 1 215 avioane. 

Se desprinde că raportul de forţe era sensibil egal în privinţa numărului de 

oameni, iar la capitolele tancuri şi artilerie era cu 1,3: 1 favorabil sovieticilor, în vreme 

ce aviaţia înclina cu 1,1:1 în folosul trupelor fasciste. Aceasta era situaţia generală, căci 

pe direcţia loviturilor principale sovieticii au reuşit să-şi asigure o superioritate 

evidentă. În această privinţă este interesant de consemnat că în sectorul uneia dintre 
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principalele grupări de izbire (Armata 21 sovietică), raportul de forţe era favorabil 

trupelor sovietice: cu 3:1 în oameni şi 4,6:1 în artilerie. 

Netăgăduit, succesul operaţiunii Uranus avea să depindă într-un grad înalt şi de 

surprinderea adversarului. În acest scop, sovieticii au acordat o atenţie specială păstrării 

secretului contraofensivei proiectate şi mascării marilor concentrări de trupe. 

În vederea contraofensivei, Comandamentul sovietic a procedat la regruparea 

corespunzătoare a forţelor din zona Stalingrad. În acest scop, la 28 septembrie 1942, 

Frontul Stalingrad a fost transformat în Frontul Don (comandant: K. K. Rokossovski), 

iar Frontul de Sud-Est a devenit Frontul Stalingrad (comandant: A. I. Eremenko). În 

fine, la 28 octombrie 1942 s-a constituit un nou front – Frontul de Sud-Vest 

(comandant: N. F. Vatutin) – care avea o menire specială în cadrul operaţiunii Uranus. 

 

 
19-20 noiembrie 1942 – Operaţiunea Uranus, 

contraofensiva Armatei Roşii în Sud-Est 

 

Fiecăruia dintre cele trei fronturi participante la contraofensivă i s-au stabilit 

sarcini precise în planul operaţiunii. Astfel, Frontul de Sud-Vest, dispus între localităţile 

Verhnii, Mamon-Kletskaia, urma să izbească cu forţele în subordine (respectiv armatele 

1 Gardă, 5 Tancuri şi 21 Infanterie) din direcţia nord spre sud şi sud-est spre Kalaci, pe 

Don, unde trebuia să întâlnească, pentru a prinde în cleşte principalele trupe fasciste ale 

grupării lui von Weichs, unităţile Frontului Stalingrad (în compunere: armatele 62, 64, 

57, 51 şi 28), ce avea să pornească de la sud de oraşul asediat şi să înainteze către nord-

vest. În acelaşi timp, trupele Frontului Don (Armatele 65, 24 şi 66), dispuse între 
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Kletskaia şi Erzovka, pe Volga, aveau să acţioneze pe două direcţii spre sud şi sud-est 

cu scopul de a reţine armatele hitleriste de pe flancul nordic al grupării ce tindea spre 

Volga. 

În prima decadă a lunii noiembrie 1942, preparativele Armatei Roşii erau în 

mare măsură încheiate. Deplasările delegaţilor Stavkăi, Jukov şi Vasilevski, în zonele 

viitoarelor teatre ale operaţiunii au permis să se conchidă că studierea dispoziţiilor 

planului Uranus, concentrările de trupe etc. se desfăşurau bine. În consecinţă, Jukov şi 

Vasilevski propun la 13 noiembrie 1942, în cursul unei audienţe la Stalin, declanşarea 

contraofensivei Fronturilor de Sud-Vest şi Stalingrad peste şase şi, respectiv, şapte zile. 

 

  
 

Stalingrad – bătălia în inima oraşului 

 

În primii ani după terminarea celui de-al doilea război mondial, unul dintre 

aspectele cele mai controversate ale bătăliei Stalingradului l-a reprezentat stabilirea 

gradului în care operaţiunea Uranus a surprins trupele fasciste şi O.K.W.-ul. Unii autori 

au susţinut că declanşarea contraofensivei Armatei Roşii ar fi fost neaşteptată pentru 

Wehrmacht şi celelalte trupe ale statelor satelite. În prezent însă este bine stabilit că 

nemţii au prins de veste despre preparativele sovieticilor în vederea începerii operaţiunii 

Uranus. Astfel, serviciul de spionaj al armatei terestre germane din răsărit (F.H.O.) 

comandat între anii 1942 şi 1945 de către colonelul (apoi generalul) Reinhard Gehlen, a 

descoperit la timp intenţiile forţelor sovietice de contraatac în zona Stalingradului. În 

octombrie 1942, dar mai cu seamă la 6 şi 13 noiembrie 1942, serviciul lui Gehlen a 

prevăzut producerea iminentă a ofensivei sovietice şi, totodată, a indicat sectoarele 

vizate de inamic. Generalul Zeitzler, şeful Marelui Stat Major al O.K.H. cu începere din 

24 septembrie 1942, a confirmat după război că în lunile octombrie-noiembrie 1942 a 

primit nenumărate informaţii neliniştitoare în sensul că „inamicul (sovieticii – nota ns.) 
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pregătea o gigantică ofensivă‖
65
. Toate aceste ştiri au ajuns, bineînţeles, şi la cunoştinţa 

O.K.W.-ului şi a lui Adolf Hitler, care însă n-au putut fi convinşi de iminenţa pericolului 

ce plana asupra Grupării Armate comandată de von Weichs. 

Operaţiunea Uranus a Armatei Roşii a început în conformitate cu orarul stabilit. 

În dimineaţa zilei de 19 noiembrie 1942, trupele Frontului de Sud-Vest aflate la o 

distanţă mai mare de Kalaci, locul prevăzut pentru realizarea joncţiunii cu forţele 

sovietice venind de la sud de Stalingrad, s-au pus în mişcare, după un intens şi prelungit 

foc de artilerie, cu avangărzi constituite din puternice unităţi de tancuri. A doua zi, după 

o pregătire de artilerie de 60 minute, armatele 51, 57 şi 64 din componenţa Frontului 

Stalingrad au trecut şi ele la contraatac, între orele 11 şi 13. În ciuda tuturor eforturilor 

depuse şi a ordinelor ferme ale Führerului de a se stăvili înaintarea Armatei Roşii, 

forţele comandate de von Weichs nu au putut face faţă situaţiei, astfel că la 23 

noiembrie 1942, orele 16, unităţile Frontului de Sud-Vest şi ale Frontului Stalingrad, 

respectiv Corpul de Armată 4 blindat (comandant: generalul Kravcenko) şi Corpul de 

Armată 4 mecanizat (comandant: generalul Volski), s-au întâlnit în localitatea Sovietski, 

la sud-est de Kalaci. În felul acesta, după numai cinci zile de acţiuni neîntrerupte, 

Armata Roşie a închis cercul în jurul forţelor inamice concentrate în zona Stalingrad, 

reuşind să cuprindă în interior grosul a cinci armate ale Axei, dintre care două germane: 

Armatele 6 şi 4 T. Aceasta înseamnă că în cleştele de la Stalingrad Gruparea de Armate 

a lui von Weichs a lăsat 330 000 de oameni, plus o cantitate considerabilă de mijloace 

tehnico-militare. 

Străduindu-se să salveze ceea ce se mai putea dintre trupele încercuite de 

Armata Roşie, o serie de comandanţi germani au încercat – după 22 noiembrie 1942, 

atunci când joncţiunea Fronturilor de Sud-Vest şi Stalingrad se profila în mod clar – să 

obţină de la Hitler ordinul de retragere de la Stalingrad. În acest sens, generalul von 

Weichs, comandantul Grupării „B‖, a solicitat O.K.W.-ului la 22 noiembrie 1942 să 

dispună deplasarea spre vest a Armatei 6, iar la 23 noiembrie, ora 21,30, generalul 

Paulus s-a adresat personal lui Hitler pentru a i se acorda „libertatea de mişcare‖. Dacă 

s-ar fi dat curs acestor cereri, negreşit că pierderile forţelor Axei la Stalingrad ar fi fost 

mai mici, dat fiind că în zilele de 22-23 noiembrie 1942 o tentativă de rupere a 

încercuirii era posibilă, întrucât poziţiile ocupate de Armata Roşie nu fuseseră 

consolidate încă. Dar Führerul şi O.K.W.-ul au decis ca armatele încercuite să rămână 

pe loc. Astfel, la 22 noiembrie 1942 Hitler a adresat o telegramă lui Paulus, indicându-i 

ca trupele lui să „aştepte‖ ajutor din afara încercuirii, pentru ca la 24 noiembrie 1942 – 

în dezacord cu Zeitzler, dar sprijinit de Göring, Keitel şi Jodl – să transmită un mesaj 

prin radio care cerea comandantului Armatei 6 să rămână la Stalingrad. Trimiţând acel 

mesaj – „cel mai fatal‖ pentru armata germană din timpul ultimului război mondial, 

după opinia lui Heinz Schröter – Hitler a nădăjduit că, în ciuda succesului momentan 

                                      
65

 Relativ la descoperirea de către serviciile de informaţii române a intenţiilor ruseşti în 

privinţa iminenţei contraofensivei Armatei Roşii la 19-20 noiembrie 1942, cf. infra capitolul 

intitulat Românii şi Stalingradul.  
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repurtat de Armata Roşie, el va putea în cele din urmă să schimbe în folosul său soarta 

bătăliei de pe Volga, reuşind să captureze întreg Stalingradul ori, dacă situaţia trupelor 

încercuite avea să se înrăutăţească peste măsură, să vină în ajutorul lor atât pe calea unui 

„pod aerian‖ bine organizat, cât şi prin executarea unor puternice lovituri de la vest spre 

est, care să scoată în orice moment forţele prinse în „cleştele‖ sovietic. Toate aceste 

speranţe ale Führerului s-au dovedit însă iluzorii, nici una neputându-se împlini în 

cursul zilelor şi săptămânilor ce au urmat datei de 24 noiembrie 1942 … 

 

 
 

Final la Stalingrad – Feldmareşalul Paulus a capitulat! 

 
Evoluţia evenimentelor petrecute după 24 noiembrie 1942 este prea bine 

cunoscută cititorului pentru a insista asupra lor. Se ştie că îndată după joncţiunea 

Fronturilor de Sud-Vest şi Stalingrad, Armata Roşie a consolidat toate segmentele 

cercului în care a prins armatele Axei, astfel că tentativa generalului von Manstein, 

întreprinsă cu începere de la 12 decembrie 1942, de a stabili legătura cu Paulus a eşuat. 

În continuare, trupele sovietice, neprimind un răspuns pozitiv la propunerile adresate 

inamicului de a capitula imediat, au trecut la lichidarea forţelor Axei încercuite la 

Stalingrad, operaţiune care a luat sfârşit la 2 februarie 1943. Această dată reprezintă 

punctul final al istoricei bătălii a Stalingradului, care datorită pierderilor provocate 

trupelor Axei şi consecinţelor multiple pentru cel de-al III-lea Reich a reprezentat una 

dintre cele mai mari înfrângeri militare suferite vreodată de Germania. 

Pentru desfăşurarea ostilităţilor sovieto-germane, ca şi pentru determinarea 

cursului celui de-al doilea război mondial, deznodământul bătăliei de la Stalingrad a 

constituit, sub toate raporturile, un punct de cotitură. Pentru cei mai mulţi şi mai 

renumiţi teoreticieni militari sau istorici ai conflagraţiei dintre 1939 şi 1945 (dintre care-

i amintim pe B. H. Liddell Hart, Kurt von Tippelskirch, Eddy Bauer, Henri Michel), 

după Stalingrad a devenit evident faptul că Germania nu mai putea câştiga războiul. În 

schimb, eşecul trupelor germane pe Volga, survenit aproape simultan cu insuccesele 

celorlalte state ale Axei şi chiar ale Reichului în Africa de Nord şi ale Japoniei în 
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Pacific, au confirmat trecerea generală a iniţiativei în război de partea forţelor armate 

ale Naţiunilor Unite
66

. 

Declanşarea contraofensivei victorioase a Armatei Roşii din noiembrie 1942 a 

coincis cu începutul celei de a doua perioade a Marelui Război pentru Apărarea Patriei 

– aceea a „marilor cotituri‖. Succesul de la Stalingrad din 1942-1943 a inaugurat în mod 

strălucit seria acestor cotituri decisive în desfăşurarea războiului sovieto-german, 

continuate la Kursk (iulie-august 1943) şi pe Nipru (septembrie-noiembrie 1943). În 

consecinţă, pe Frontul de Est iniţiativa a trecut deplin şi definitiv de partea Armatei 

Roşii. 

În perioada următoare, ultima, a Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1944-

1945), armatele sovietice au repurtat un şir de victorii zdrobitoare – precum îndeosebi în 

operaţiunile din sectoarele „Centru‖ (iunie-iulie 1944), „Nord‖ (iulie-august 1944), 

„Sud‖ (august-septembrie 1944), Vistula-Oder (ianuarie-februarie 1945), Prusia 

Orientală (ianuarie-aprilie 1945), Budapesta (ianuarie-martie 1945) şi Viena (martie-

aprilie 1945) – care au condus Wehrmachtul în pragul capitulării totale şi 

necondiţionate, iar Germania hitleristă – în faza prăbuşirii
67

.  
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Conferinţa de la Teheran 

 

Încă de la sfârşitul anului 1943 devenise evident că înfrângerea Reichului şi a 

statelor Axei era nu numai probabilă ci şi posibilă. În context, cei „Trei Mari‖ – 

Roosevelt, Churchill şi Stalin – se întâlnesc pentru prima oară la Teheran – la 28 

noiembrie 1943 – pentru a studia problemele lumii după război şi pentru a stabili o 

strategie comună
68
. În drum spre Teheran, Roosevelt şi Churchill s-au întâlnit cu Cian 

Kai-şi (Jiang Jieshi) la Cairo. Acesta, încă din martie 1943 publicase lucrarea intitulată 

Destinul Chinei în care îşi expusese programul politic cu privire la viitorul Chinei. De 

asemenea, el critica puterile străine pentru faptul că au subjugat China impunându-i 

tratatele inegale şi îşi exprima nemulţumirea pentru că Anglia nu retroceda Hong-Kong-

ul şi nu permitea reintegrarea în graniţele ţării a Tibetului
69

. La Cairo, s-au reglementat 

în esenţă probleme militare, dar s-a insistat asupra necesităţii pentru Marea Britanie de a 

recupera Singapore şi Hong-Kong. Mai târziu (la întoarcerea de la Teheran), la 1 

decembrie 1943, a fost publicată o declaraţie a celor trei lideri (Marea Britanie, S.U.A., 

China), care devenea baza politicii ulterioare pentru Extremul Orient
70

. 

 

 
 

Stalin, Roosevelt şi Churchill la Teheran - 1943 

 

La Conferinţa de la Teheran s-au discutat probleme importante privind atât 

desfăşurarea războiului în Europa cât şi starea postbelică a unor ţări europene, mai 
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precis
71

: deschiderea celui de-al doilea front, în Europa, ca mijloc principal de 

încheierea războiului. Roosevelt şi Churchill, au promis, ca termen maxim, luna mai 

1944, subliniind că prin viitoarea operaţiune „Overlord‖ anglo-americanii vor fi în 

măsură să lanseze 16 divizii britanice şi 19 americane cu o forţă combativă mult mai 

mare ca a diviziilor germane, iar în următoarele trei luni să fie debarcaţi peste Canal 

circa un milion de oameni; în acele condiţii, cei Trei Mari deciseră, între altele, să nu se 

desfăşoare o debarcare aliată în Balcani (varianta Churchill), ci întreg efortul militar să 

fie concentrat pentru „Operaţiunea Overlord‖
72

. Problema frontierelor Poloniei: 

Churchill, care se înţelesese în prealabil cu Stalin, propune ca teritoriul Poloniei să fie 

cuprins între Oder şi aşa-numita „linie Curzon‖
73

 cu eventuale modificări în funcţie de 

situaţia demografică. (Cu acel prilej, guvernul sovietic a revendicat porturile 

Königsberg şi Klaipeda/Memel); Stalin se declară de acord ca, după terminarea 

războiului în Europa, Uniunea Sovietică să declare război Japoniei. S-a adoptat şi 

„Declaraţia cu privire la Iran‖, prin care cele 3 Mari Puteri Aliate se angajau să acorde 

ajutor economic acestei ţări în timpul şi după terminarea războiului; se hotărî ca 

mişcarea de rezistenţă din Iugoslavia să fie ajutată cu arme, muniţii şi echipament 

militar şi să se obţină intrarea Turciei în război împotriva Puterilor Axei. De asemenea, 

„problema finlandeză‖ a fost prezentată de preşedintele Roosevelt, la 1 decembrie, ca 

rezultat al intervenţiilor unor grupuri de politicieni finlandezi, guvernamentali şi 

neguvernamentali, de a încheia o pace separată prin ieşirea Finlandei din războiul dus 

alături de Germania nazistă. S-a discutat şi despre Organizaţia Naţiunilor Unite care să 

fie compusă din trei organisme principale: Adunarea Generală, la care să participe toate 

naţiunile, pentru a discuta problemele mondiale; Comitetul Executiv care să se ocupe de 

problemele non-militare, compus din U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie şi China, două 

ţări europene, una din America de Sud, una din Orientul Mijlociu, una din Extremul 

Orient şi un dominion britanic; în sfârşit, ceea ce Roosevelt numea „cei patru agenţi de 

poliţie‖ (U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie şi China) cu sarcina de a lua măsuri militare 

energice şi imediate în cazul în care pacea ar fi ameninţată
74
. Conferinţa de la Teheran 

s-a încheiat cu o „Declaraţie a celor Trei Puteri‖ (semnată de „Cei Trei‖ la 1 decembrie 

1943), în care „cele trei guverne îşi exprimă hotărârea de a conlucra sincer şi deschis, 

atât în timpul războiului cât şi după aceea‖. 

Anul 1944 a însemnat şi adoptarea primului proiect comun al Marilor Puteri 

(S.U.A., Marea Britanie, U.R.S.S.) cu valoare de statut al viitoarei organizaţii 

internaţionale. Reuniunea cvadripartită a avut loc în lunile august-octombrie 1944 la 
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Dumbarton Oaks, lângă Washington
75
. Conferinţa a elaborat un document intitulat 

Propuneri provizorii pentru constituirea unei organizaţii internaţionale generale care 

avea drept scop: menţinerea securităţii şi păcii internaţionale; crearea, prin cooperare 

internaţională, a condiţiilor de stabilitate şi prosperitate necesare promovării relaţiilor 

amicale şi pacifice dintre naţiuni, esenţiale pentru menţinerea securităţii şi păcii. Ca 

organe de lucru ale organizaţiei se propuneau: o adunare generală; un consiliu executiv; 

o curte internaţională de justiţie şi un secretariat general
76

. 

În acest timp, o semnificaţie aparte pentru evoluţia situaţiei internaţionale a 

avut-o vizita premierului Winston Churchill la Moscova, în octombrie 1944. A fost un 

prilej de a regla, încă din seara de 9 octombrie 1944, interesele Marii Britanii şi ale 

Uniunii Sovietice în Europa de Est şi Balcani
77

. Potrivit Memoriilor lui Churchill, Stalin 

a acceptat propunerea britanică de a încheia un „acord procentual‖ care delimita 

„zonele de influenţă‖ ale celor două Puteri în Europa de Sud-Est
78

: U.R.S.S. primind 

90% în România, 80% în Bulgaria şi Ungaria, iar Regatul Unit al Marii Britanii 90% în 

Grecia, iar în privinţa Iugoslaviei departajarea făcându-se „frăţeşte‖ pe principiul „fifty-

fifty‖
79

. Deşi ulterior premierul britanic a pretins că mai degrabă era vorba de împărţirea 

sferelor de influenţă pentru epoca ostilităţilor, evoluţia evenimentelor (decembrie 1944 

– Atena, martie 1945 – Bucureşti) a confirmat existenţa şi aplicarea întocmai a 

înţelegerii de la Moscova pe un timp îndelungat, în bună măsură şi în prezent
80

. 

 

Conferinţa de la Yalta 

 

La sfârşitul anului 1944 şi începutul anului 1945, cei 3 Mari Aliaţi îşi puneau 

problema revizuirii planurilor operativ-strategice şi reaşezării lor pe ideea centrală a 

operaţiilor decisive care să ducă, cât mai repede, la terminarea războiului în Europa 

împotriva Germaniei iar în Extremul Orient contra Japoniei.  

În centrul preocupărilor s-au aflat şi definitivarea statutului postbelic al Europei, 

ca şi chestiunile organizării păcii mondiale a securităţii generale, ceea ce impunea 

revederea şi definitivarea propunerilor de la Dumbarton Oaks. Se impunea, deci, 

rezolvarea urgentă a acestor probleme întrucât, aşa cum relevase Roosevelt, 

„evenimentele se desfăşoară foarte repede şi cu un mare succes‖. Astfel, s-a pregătit şi 

întrunit o nouă conferinţă a celor 3 Mari Aliaţi. Noua conferinţă a avut loc la Yalta, în 

Crimeea, între 4 şi 11 februarie 1945 (denumirea codificată „Argonaut‖). Cei 3 Mari 

Aliaţi – Roosevelt, Churchill, Stalin – au fost însoţiţi de miniştrii de externe, şefii 
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statelor majore generale ai statelor respective, de experţi militari şi civili. Dacă la 

Teheran, în condiţiile cunoscute ale anului 1943, au fost abordate cu precădere chestiuni 

de ordin strategic, la Yalta, în pragul prăbuşirii Germaniei, problemele politice au ajuns 

să domine agenda întâlnirii
81
. Numeroşi analişti istorici susţin că la întâlnire s-au fixat 

echilibrele politice de după război şi s-a consfinţit divizarea Europei, mai mult că, după 

Yalta, s-a derulat epoca specifică dominaţiei celor două superputeri - S.U.A. şi 

U.R.S.S., care, până de curând, şi-au disputat întâietatea planetară
82

. 

 

 
 

Churchill, Roosevelt şi Stalin la Yalta în 1945 

 

Fiecare dintre cei trei lideri aliaţi au expus la Conferinţă un anume program 

propriu de valori, fiecare avea propria sa imagine asupra lumii şi obiective majore pe 

care spera să le poată realiza în anii ce urmau sfârşitului războiului. Roosevelt, de pildă, 

întrevedea o implicare internaţională a S.U.A. după un model cvasi-wilsonian, în vreme 

ce în viziunea mondială a lui Churchill domina convingerea că o singură putere, 

indiferent de ideologie, ar putea domina continentul european; în concepţia lui Stalin un 

rol important îl avea conceptul de „control personal‖, iar dorinţa lui cea mai mare era 

aceea ca atât lumea occidentală cât şi cea socialistă să fie „echilibrate‖
83
, pretinzând, 

pentru excluderea „încercuirii capitaliste‖, drept garanţii pentru Rusia care suferise 

enorm în urma agresiunii lui Hitler, un fel de „brâu de siguranţă‖
84
, în spatele căruia era 

musai să fie incluse state din Europa Est-Centrală
85

. Alte probleme principale dezbătute  

aveau în vedere: viitorul Germaniei; războiul împotriva Japoniei; organizarea Naţiunilor 

Unite; frontierele şi viitorul guvern ale Poloniei etc. Totodată, Roosevelt a depus un 
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document întocmit de Departamentul de Stat, intitulat Declaraţie asupra Europei 

Eliberate, cu trimiteri vagi la „dreptul popoarelor de a alege forma de guvernământ sub 

care vor trăi‖
86
. Acceptat de Uniunea Sovietică, precum şi de Marea Britanie, el se 

referea direct la viitoarea ordine politică în Răsăritul Europei. Textul proclama „dreptul 

tuturor oamenilor de a alege forma de guvernământ în care urmau să trăiască‖ şi 

„reinstaurarea drepturilor suverane şi a autoguvernării pentru popoarele care au fost 

private cu forţa de ele‖
87
. Secţiunea cea mai importantă din acest document reclama: 

„Pentru a sprijini instituirea condiţiilor în care popoarele eliberate să-şi poată exercita 

aceste drepturi, cele trei Guverne îşi vor uni eforturile ca să-i ajute pe oamenii din 

orice stat european eliberat sau fost stat satelit al Axei din Europa, unde, după părerea 

lor, situaţia reclamă: stabilirea condiţiilor necesare păcii pe plan intern; luarea de 

măsuri urgente în vederea uşurării situaţiei popoarelor grav afectate; instalarea unor 

autorităţi guvernamentale interimare care să reprezinte absolut toate elementele 

democrate ale populaţiei şi asigurarea cât mai curând posibil a venirii la putere prin 

alegeri libere a unor guverne care să corespundă voinţei populaţiei; şi facilitarea la 

nevoie a organizării unor astfel de alegeri”
88

.  

Evoluţia desfăşurărilor politico-diplomatice şi militare în zonă avea să confirme 

că nici una din respectivele prevederi nu avea să fie respectată şi, deci, împlinită. De 

asemenea, se recomanda crearea unui comitet special – compus din ambasadorul 

american J. Winant, ambasadorul sovietic Fiodor T. Gusev şi Anthony Eden – care 

urma să se întâlnească la Londra pentru a discuta şi stabili procedurile de divizare a 

Germaniei (zonele de ocupaţie). Totodată, Germania pierdea o parte a teritoriilor din 

Est: Prusia Orientală era anexată U.R.S.S.-ului, iar o parte a Pomeraniei şi Prusiei erau 

acordate Poloniei. Aceasta din urmă, deposedată de teritoriile estice incluse în URSS, 

îşi va vedea, în atare condiţii, frontierele mutându-se de la Est la Vest. Cele din Est erau 

în mare parte trasate după faimoasa „Linie Curzon‖ (vezi, infra, schiţa foto), aşa cum se 

convenise după primul război mondial, pentru a se obţine în nord-vest „Linia Oder-

Neisse‖ şi Gdanskul (Danzig) , cu care liderii occidentali n-au fost de acord, deşi au 

recunoscut, în principiu, „dreptul‖ Varşoviei de-a primi substanţiale extinderi teritoriale. 

În ceea ce priveşte chestiunea poloneză, în seara zilei de 9 februarie, liderii 

diplomatici ai celor trei Mari Puteri, după o lungă şi tensionată dezbatere, au ajuns la un 

acord în mai multe puncte, printre care: recunoaşterea faptului că Armata Roşie crease o 

nouă situaţie în Polonia; că un guvern provizoriu trebuia constituit în principal din 

delegaţi ai cabinetului în funcţie la Varşovia şi din alţi lideri polonezi din interiorul şi 

din afara Poloniei. Mai apoi, Molotov, Harriman şi ambasadorul britanic Clark-Keer 

urmau să discute la Moscova cu toţi liderii polonezi pentru reorganizarea regimului de 
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la Varşovia, viitorul guvern trebuind să organizeze alegeri libere, iar Puterile Aliate 

având să recunoască rezultatul alegerilor
89

. 

 

 
 

Linia Curzon, 1945 

 

Relativ la Japonia, Roosevelt a insistat foarte mult ca Rusia să se angajeze că va 

interveni în război. În consecinţă, s-a încheiat un acord având următoarele puncte: 

U.R.S.S. va declara război Japoniei la trei luni după înfrângerea Germaniei; Statele 

Unite vor da un ajutor preţios Armatei Roşii, comandate de mareşalul Vasilievski, mai 

ales în Siberia şi la apărarea Peninsulei Kamceatka; bazele americane puteau să fie 

amenajate la Komsomolsk şi Nicolaevsk, precum şi pe fluviul Amur, cu condiţia ca 

geometrii americani însărcinaţi cu efectuarea releveelor topografice să îmbrace 

uniforme sovietice; U.R.S.S. urma să-şi recupereze toate „drepturile‖ teritoriale pe care 

                                      
89

 D. D. Hatchet, G. G. Springfield, op. cit., p. 78; Arthur Conte, op. cit., p. 278. 



 58 

le pierduse în 1905, şi anume controlul căilor ferate din Manciuria, baza de la Port-

Arthur, sudul insulei Sahalin şi, în plus, arhipeleagul Kurile
90

. 

La Yalta au fost abordate şi chestiuni mai puţin „arzătoare‖, dar controversate, 

privind Europa Est-Centrală, cum era şi problema Iugoslaviei. Dar, spre deosebire de 

celelalte state est-europene, Iugoslavia, având un guvern al partizanilor, nu prea a fost 

influenţată de opinia occidentală şi, drept urmare, ţara a fost organizată pe o bază 

federală (fiind împărţită în şase republici: Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Macedonia, 

Muntenegru, Slovenia şi două provincii autonome, Kosovo şi Vojvodina)
91

. Pentru 

România, la nici 30 de zile după despărţirea „Argonauţilor‖, Yalta s-a confundat deja cu 

instalarea guvernului predominant comunist al dr. Petru Groza. De remarcat faptul că 

instaurarea guvernului Groza nu a fost nici discutată, nici proiectată la Yalta, dar a 

rezultat din modul în care U.R.S.S., putere ocupantă pe atunci în România şi beneficiind 

din plin de predominanţa celor 90 de procente admise anterior de Churchill, şi-a impus 

cu brutalitate sistemul social-politic pe planul comunizării rapide şi decisive a sud-

estului european
92

. Cu acel prilej, s-a remarcat A. I. Vîşinski, adjunctul ministrului de 

Externe al U.R.S.S. şi viitorul nr. 1 al diplomaţiei sovietice, care, după ce participase 

alături de Stalin şi colaboratorii la lucrările conferinţei din Crimeea, a fost trimis la 

Bucureşti, pentru a aplica „la faţa locului‖ doctrina ce exprima … „spiritul Yaltei‖. 

Vîşinski a acţionat, în România, atât de necruţător, încât numeroşi istorici i-au atribuit o 

faimoasă formulă, pe care el n-a pronunţat-o, dar a ilustrat-o ca împuternicit al 

Imperiului Roşu într-o satrapie oarecare: „Yalta sunt eu‖
93
. Era clar, Stalin acţiona la 

Bucureşti în penumbra acordului tacit cu anglo-americanii, mai ales că Churchill era 

lipsit de reacţie, legat fiind de procentele sugerate şi admise la Moscova în octombrie 

1944. De altfel, în Memorii, premierul britanic se justifică: „… Dacă protestam prea 

viguros faţă de el (Stalin), îmi putea spune: <<Eu nu am jenat acţiunea voastră în 

Grecia, de ce nu mă lăsaţi să fac la fel în România?>>‖ Prezent la Yalta, ambasadorul 

american la Moscova, W. A. Harriman, dădea, şi el, vina pe Stalin: „A apărut un mit 

despre Yalta, că într-un fel sau altul Roosevelt şi Churchill au vândut Europa Estică lui 

Stalin. Nu este adevărat de loc… S-a hotărât ca aceste ţări să-şi decidă proprii 

guvernanţi prin alegeri libere. Dar Stalin nu a permis acest lucru‖
94

. 

Sfârşitul previzibil al războiului a provocat, în domeniul relaţiilor internaţionale, 

un optimism nejustificat de evoluţiile ulterioare, care nu au întârziat să intre în orizontul 

Războiului Rece, care avea să succeadă nemijlocit conflictului „cald‖ dintre 1939 şi 

1945. Astfel, timp de o lună după semnarea acordurilor de la Yalta, Aliaţii încă vor mai 
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spera într-o cooperare internaţională bazată pe sinceritate şi reciprocitate. Este 

momentul în care „The New York Times‖ şi „Izvestiia‖ vorbeau la unison despre „o 

cotitură majoră în istoria Europei; este momentul în care – cităm în continuare din presa 

internaţională a timpului – propagandiştii întâlnirii dintre soldaţii americani şi cei 

sovietici de pe Elba pleacă în turnee ca nişte adevărate vedete de cinema; este momentul 

în care mai puţin de 10% din occidentali se declară împotriva acordurilor internaţionale 

cu privire la viitorul Europei. Totul durează până în martie când americanii încep să se 

îngrijoreze de intruziunea comunistă în Polonia, precum şi de îngheţarea hărţii europene 

care ar putea rezulta din aceasta‖
95
. La sfârşitul anului 1944, forţele sovietice controlau 

pe deplin România şi nordul Balcanilor, iar până în mai 1945 şi Europa Centrală şi de 

Est (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia)
96
. Astfel, înfrângerea Germaniei, obţinută nu prin 

contribuţia primordială a unei coaliţii europene de state, ci de către o alianţă în care 

principalii actori erau două mari puteri extraeuropene (una geografic, cealaltă 

ideologic), a determinat ca soarta lumii, şi a Europei deopotrivă, să nu mai fi fost decisă 

la Londra, Paris sau Berlin, ci prioritar la Washington şi Moscova. În anii ce au urmat, 

în toiul Războiului Rece (1945-1991), Europa va deveni un teren preferat de 

confruntare, în care fiecare dintre cele două superputeri îşi putea pune în aplicare 

propriile obiective şi demonstra succesul
97

. 

 

   

 
Expansiunea URSS în Europa după 1944/45 

 

În temeiul acestor realităţi, specifice epocii de la sfârşitul celui de-al doilea 

război mondial, putem considera că Uniunea Sovietică a reuşit să-şi impună punctul de 

vedere fie la masa tratativelor, fie după încheierea negocierilor, profitând din plin de 

avantajul militar pe care îl avea în Europa Est-Centrală, în fapt ocupată şi supusă, prin 

forţă, unui amplu proces de sovietizare sau stalinizare = comunizare. Desfăşurat 

într-un ritm susţinut, împlinit practic în numai câţiva ani (1945-1949), fără nici o 
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reacţie semnificativă şi hotărâtă din partea Puterilor Occidentale
98

. Potrivit 

constatărilor lui Soulet, „în mai puţin de cinci ani (1945-1949), sistemul comunist 

înregistrează un avans extraordinar în lume … Comuniştii se aflau nu numai în fruntea 

Uniunii Sovietice şi Mongoliei (al cărei regim fusese consolidat printr-un acord chino-

sovietic în 1945), dar şi la conducerea a opt state din Europa de Est şi meridională 

(Albania, Germania de Est, Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Cehoslovacia, 

Iugoslavie) şi, în Asia, în fruntea Chinei Populare şi a Republicii Populare Democrate 

Coreene”
99

. 

 

Conferinţa de la San Francisco - Charta Naţiunilor Unite 

 

 

 

San Francisco, 1945 

 

Încă din iarna anului 1945, Roosevelt a lansat ideea unei noi reuniuni la nivel 

înalt anglo-sovieto-americană pentru rezolvarea multiplelor chestiuni politice şi militare 

în suspensie. Astfel că, la 25 aprilie 1945, se deschideau, într-un cadru festiv, în 

clădirea Operei din San Francisco, lucrările Conferinţei Generale a Naţiunilor Unite – 
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pentru crearea organizaţiei internaţionale
100
. Preşedintele Truman a adresat un mesaj 

reuniunii, subliniind importanţa deosebită a forumului. Erau reprezentate, prin 282 

delegaţi şi 1 444 de consilieri şi asistenţi, 46 de state semnatare ale Declaraţiei 

Naţiunilor Unite. Al 47-lea semnatar al documentului, Polonia, nu era prezent, abia apoi  

recunoscându-i-se calitatea de membru fondator. Tot ulterior au fost admise alte patru 

state: Argentina, Danemarca, Bielorusia şi Ucraina, aşa încât, la final, numărul total al 

acestora s-a ridicat la 50. Delegaţiile Marilor Puteri erau conduse de miniştrii de 

externe: E. R. Stettinius Jr. (S.U.A.), V. Molotov (U.R.S.S.), A. Eden (Marea Britanie), 

T. V. Soong (China) şi A. Bidault (Franţa). (Ulterior, conducerea delegaţiei sovietice a 

preluat-o Gromîko, iar a celei britanice, lordul Halifax). Între participanţi se aflau şi 

veterani ce fuseseră prezenţi la Paris, în 1919, la fondarea Societăţii Naţiunilor 

(feldmareşalul Jan Christiaan Smuts sau dr. Wellington Koo). Scopul Conferinţei a fost 

discutarea şi aprobarea Chartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, însărcinată cu 

menţinerea păcii şi securităţii în lume. 

 

 
 

Feldmareşalul Smuts, între Paris şi San Francisco 

 

Negocierile de la San Francisco au relevat confruntarea dintre interesele 

naţionale şi cele internaţionale, tendinţele favorabile creării unei noi ordini mondiale.  

Statele mici au avut o contribuţie constructivă, realistă la elaborarea Chartei, deşi, în 

absenţa unor mari personalităţi care să le reprezinte interesele şi tendinţele, precum şi 

datorită conjuncturii, nu au reuşit să modifice principial statutul major al Marile Puteri, 

respectiv S.U.A., U.R.S.S., Marea Britanie, China şi Franţa. La San Francisco s-a făcut 

resimţită influenţa opiniei publice mondiale, astfel încât – după exemplul Constituţiei 
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nord-americane - fraza de debut a Chartei - „Noi, Popoarele Naţiunilor Unite” - nu 

era o formulare demagogică, ci reflecta mai degrabă o stare de spirit
101
. Opinia publică 

mondială cerea modificarea vechii ordini internaţionale, care nu fusese în măsură la 

finele anilor ´30 să asigure pacea.  

În prezent, după mai mult de şase decenii de activitate, ONU, ale cărui baze  au 

fost lărgite permanent, se poate vorbi cu adevărat de un organism la nivel şi de influenţă 

mondială. Deşi s-a confruntat cu numeroase crize, ONU s-a dovedit a fi avut un rol 

important – adeseori decisiv - în evitarea unor grave conflicte, unele de amploare şi 

efecte mondiale, însă nu a reuşit să tuteleze Marile Puteri, care, prin dreptul lor de veto 

în calitatea de membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, pot bloc oricând orice 

decizie exprimată de majoritatea covârşitoare a statelor membre.  

 

Conferinţa de la Potsdam 

 

Dacă la San Francisco s-au discutat probleme de organizare a unui organism la 

nivel planetar, ultima Conferinţă a celor „Trei Mari‖, desfăşurată la Potsdam (17 iulie – 

2 august 1945), a fost într-un fel un prilej de „bilanţ‖ în urma înfrângerii Germaniei. 

Lângă Berlin au fost prezenţi Harry Truman, noul preşedinte al S.U.A., succesorul lui F. 

D. Roosevelt, I.V. Stalin şi Winston Churchill, înlocuit pe parcursul lucrărilor de 

succesorul său ca premier - Clement Attlee. Şefii de state erau însoţiţi de miniştrii de 

externe, experţi militari, diplomaţi
102

. La propunerea liderului sovietic lucrările 

conferinţei urmau să fie conduse de Truman, care a propus dezbaterea şi soluţionarea a 

patru probleme urgente: crearea unui Consiliu al Miniştrilor de Externe destinat să 

pregătească Tratatele de Pace cu unele state aliate ori satelite ale Germaniei (Italia, 

România, Ungaria, Finlanda şi Bulgaria) precum şi forumul păcii; formarea unui/unei  

Consiliu (Comisii) de control în Germania; politica în Europa orientală; Italia. La 

Potsdam, cei „Trei Mari‖ trebuiau să ofere şi au sugerat soluţii globale problemelor 

lumii postbelice. În schimb, ei au rămas blocaţi în problemele Europei Centrale şi de 

Est, occidentalii devenind pe parcursul întrunirii tot mai preocupaţi de semnificaţia 

refuzurilor sovietice de a răspunde în vreun fel obiecţiilor lor legate de componenţa 

guvernelor român, bulgar şi maghiar
103

. Anglo-americanii s-au referit la situaţia din 

Bulgaria şi România, unde guvernele nu erau democratice şi unde Comisiile de Control  

Aliate practic nu funcţionau, iar Uniunea Sovietică îşi exercita singură autoritatea. 

Churchill a condamnat faptul că membrii misiunii britanice de la Bucureşti nu aveau 

libertatea de circulaţie: „În jurul lor pare să fi căzut o cortină de fier‖
104
. Pe de altă 

parte, anglo-americanii doreau să intre în posesia întreprinderilor industriale care le 

aparţinuseră în România sau să obţină o compensaţie pentru fostele lor societăţi (şi pe 
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care sovieticii le confiscaseră, sub pretextul că acestea erau … proprietăţi germane). 

Nici un acord nu a fost realizat asupra acestui punct
105
. Mai mult, „atmosfera de 

înţelegere‖ între cei Trei Mari se va tensiona la cea dintâi Conferinţă a Miniştrilor de 

Externe (Londra, 10 septembrie – 2 octombrie 1945), unde s-au discutat proiectele 

Tratatelor de Pace cu România şi Bulgaria şi unde Marea Britanie şi S.U.A. au provocat 

vii discuţii, ca urmare a nerecunoaşterii guvernelor acestor ţări. Dar instrucţiunile lui 

Stalin către Molotov erau foarte clare: „Românii se simt excelent şi se vor ţine tare şi, 

după toate datele, maşinaţiile Aliaţilor vor fi zdrobite. Este necesar ca şi tu să te ţii tare 

şi să nu faci nici un fel de concesii Aliaţilor pe seama României‖
106

. De asemenea, 

pentru prima dată în cursul negocierilor interaliate Germania a ocupat locul central pe 

agendă
107
. În cursul dezbaterilor care au urmat, americanii au încercat să-şi impună 

pretenţiile şi să conducă ostilităţile, Truman având o altă viziune şi, implicit, atitudine 

faţă de Stalin în comparaţie cu predecesorul său Roosevelt. El beneficia acum şi de un 

„important atù de ordin militar‖, deopotrivă factor psihologic şi de presiune în 

negocierile cu sovieticii: bomba atomică. Pentru Stalin, pus în faţa faptului împlinit, la  

6 şi 9 august 1945, când au fost lansate cele două bombe nucleare americane asupra 

Japoniei, devenise limpede că U.R.S.S., neposedând armament strategic, nu putea forţa 

deciziile Statelor Unite. Tot ceea ce Stalin îşi mai putea permite era să facă în aşa fel 

încât U.R.S.S. să reprezinte o ameninţare la adresa Europei Occidentale, ceea ce i-ar  fi 

putut descuraja pe americani în faţa Kremlinului
108

.  

 

 
 

Stalin, Truman şi Churchill, la Potsdam, 1945 

 

Astfel, marea majoritate a problemelor discutate la Potsdam a generat 

controverse între Marii Aliaţi Învingători, ieşind în evidenţă cu maximă claritate 

interesele divergente ale sovieticilor, pe de o parte, şi ale anglo-americanilor, pe de alta. 
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Dacă în mai 1945, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial în Europa, Statele Unite, 

U.R.S.S. şi Marea Britanie păreau a fi de acord cel puţin în privinţa a două propuneri 

fundamentale ce vizau Germania, agreementul nu s-a prelungit prea mult. Primul dintre 

obiective era acela de a ţine Germania sub o strictă supraveghere, iar al doilea viza 

angajamentul ca Germania să nu fie divizată. Până la urmă, Germania a fost împărţită  

în zone de ocupaţie, iar restul Europei în chip identic, potrivit poziţiei statelor de-o parte 

şi de alta a „Cortinei de Fier‖ despărţind Estul de Vest, izolate după 1961 – în chip 

simbolic, dar nu numai! – de faimosul „Zid‖ al Berlinului
109

. 

Principiile generale adoptate la Potsdam, cel privind unitatea economică şi cel al 

echilibrului între importuri şi producţie, erau contrabalansate de problema reparaţiilor 

de război, discutată mai întâi la Yalta, fără a se fi ajuns la nici un rezultat, şi rămasă 

apoi în suspensie şi la Potsdam. La Potsdam, ruşii, a căror nevoie de reparaţii în natură 

sau bani era acută, au obţinut un acord pentru rechiziţionări din zona lor de ocupaţie, 

care să vină în întâmpinarea pretenţiilor lor şi ale polonezilor în privinţa reparaţiilor, dar 

nu s-a stabilit nimic concret privind amploarea acestor pretenţii. Aliaţii Occidentali 

aveau şi ei, la rândul lor, dreptul de a rechiziţiona bunuri din zona lor de ocupaţie cu 

scopul de a satisface pretenţiile lor şi ale celorlalţi Aliaţi. Acest acord făcea însă ca 

principiul unităţii economice să pară un nonsens, de vreme ce diversele zone erau 

diferite atât în privinţa producţiei industriale, cât şi a producţiei agricole. Conflictul 

dintre Aliaţi a continuat şi în ceea ce priveşte structura politică a Germaniei. Britanicii 

erau favorabili, din raţiuni pragmatice, mai degrabă unei structuri unitare în raport cu 

una federală, mai degrabă din motive economice decât din motive politice. Principala 

preocupare a ruşilor era de ordin strategic: aceea de a-şi menţine poziţia din Germania 

de Est. Cei care susţineau ideea federalizării, adică a creării unei federaţii cu o 

administraţie centrală fragilă, erau francezii. Incapabili de a impune un control asupra 

Germaniei şi neîncrezători în capacitatea Aliaţilor de a face acest lucru pentru o 

perioadă mai mare de timp, francezii preferau un stat german fragil, dezarmat şi 

dezactivat de fragmentarea politică internă. 

Definirea la Potsdam a statutului postbelic al Germaniei a revenit unei Comisii  

interaliate. Astfel, s-au luat măsuri pentru dezarmarea şi demilitarizarea spaţiului 

german, pentru dizolvarea instituţiilor naziste. Criminalii de război aveau să fie judecaţi 

şi condamnaţi, în acest scop înfiinţându-se un Tribunal Militar Internaţional, la 

Nürnberg. Alte măsuri priveu
110
: Prusia Orientală, cu oraşul Königsberg, care revenea 

Uniunii Sovietice; frontiera cccidentală a Poloniei se fixa pe Oder-Neisse, până la 

delimitarea definitivă prin Tratatul de Pace cu Germania; de asemenea s-au stabilit 

modalităţile încheierii Tratatelor de Pace cu Italia, România, Bulgaria, Finlanda şi 

Ungaria, iar, în privinţa repatrierilor, se stabilea procedura transferului în Germania a 

populaţiei germane din Polonia, Cehoslovacia şi Ungaria. În timpul Conferinţei (26 

iulie 1945), Marea Britanie, S.U.A. şi China au adoptat Declaraţia de la Potsdam prin 
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care se solicita  Japoniei, o dată în plus şi în termeni imperativi, capitularea fără 

condiţii, un obiectiv fundamental de război la care n-a întârziat să adere (la 9 august 

1945) şi URSS. 

În ansamblu, conferinţa de la Potsdam a reprezentat epilogul întâlnirilor la vârf a 

celor „Trei Mari‖, marcând totodată finalul Războiului Mondial în Europa. 

 

 
 

Attlee, Truman şi Stalin la Potsdam, 1945 

 

Definitivarea noii lumi postbelice avea să fie stabilită la Conferinţa de Pace de la 

Paris (29 iulie – 15 octombrie 1946). Anterior, între 25 aprilie şi 12 iulie 1946, miniştrii 

de externe ai URSS (Veaceslav M. Molotov), Statelor Unite (James Byrnes), Marii  

Britanii (Ernest Bevin) şi Franţei (Georges Bidault) s-au reunit la Paris pentru a discuta 

proiectele Tratatelor de Pace dintre Puterile Învingătoare şi sateliţii Germaniei, 

respectiv Italia, România, Finlanda, Bulgaria şi Ungaria. Cu acel prilej s-a convenit 

asupra convocării la 29 iulie a Forumului Păcii. Acesta avea să se desfăşoare până la 15 

octombrie la Palatul Luxemburg
111
. La reuniune au participat delegaţiile a 32 de state, 

rolul conducător revenind celor cinci puteri: S.U.A., Marea Britanie, Franţa, U.R.S.S. şi 

China
112
. Alături de acestea s-au numărat alte 16 ţări cu statut de invitat şi alte şase cu 
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regim consultativ. România, ca şi celelalte state ex-aliate ori satelite ale Reichului 

german, a fost invitată la Paris, după deschiderea la 29 iulie 1946 a Conferinţei. Nu 

pentru negocieri, cu atât mai puţin pentru a fi ascultată, ci pentru a da explicaţii, pentru 

a se exprima în legătură cu prevederile înscrise în proiectele Tratatelor de Pace 

întocmite de către delegaţii Marilor Învingători, mai ales cu prilejul reuniunilor 

miniştrilor de Externe ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii şi Franţei (ţinute în 1945-

1946, în ordine, la Londra, Moscova şi Paris)
113
. De acum înainte, Uniunea Sovietică 

putea acţiona fără echivoc – ceea ce a şi făcut, cu supramăsură, mai ales că „procesul‖ 

comunizării debutase în spatele „Cortinei de Fier‖ imediat după „eliberările‖/în fond 

după ocuparea statelor Europei st-Centrale din 1944-1945 prin instaurarea unor 

regimuri comuniste impuse de Kremlin. 

 

     
 

 

Într-o perioadă foarte scurtă avea să se confirme afirmaţia lui Churchill (în 

cuvântarea sa celebră din 5 martie 1946 de la Universitatea Fulton) în sensul că „De la 

Stettin în Marea Baltică, până la Trieste în Adriatica, s-a lăsat peste Continent o 

Cortină de Fier. În spatele acelei linii se află toate capitalele vechilor state din 

Europa Centrală şi de Est… ceea ce trebuie să numesc sfera sovietică, şi toate sunt 

supuse într-o formă sau alta nu numai influenţei sovietice, ci într-o măsură foarte 

mare şi în multe cazuri crescândă controlului de la Moscova”
114

. 

Cel de al doilea război mondial a făcut posibil ca lumea contemporană, cel puţin 

până în 1989, să fie dominată de cele două superputeri - S.U.A., liderul democraţiilor 

mondiale, şi U.R.S.S., liderul lagărului socialist. Sfârşitul războiului avea justifice 

previziunile lui Alexis de Tocqueville care, cu 110 ani anterior lui 1945, scrisese: „Pe 

pământ există acum două mari popoare, care, pornind din puncte diferite, par să 

înainteze spre acelaşi punct: ruşii şi anglo-americanii [...] Punctul lor de plecare este 

diferit şi diferită este şi calea lor şi, totuşi, după un plan secret al providenţei, fiecare 

dintre ele pare chemată să conducă destinul unei jumătăţi din lume‖
115

. 

                                      
113

 Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), p. 425. 
114

 Paul Johnson, op. cit., p. 427. 
115

 Apud Christian conte von Krockow, Germanii în secolul lor (1890-1990), Bucureşti, 

Editura ALL, 1999, p. 271. 
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Fusese o previziune fericită, în sensul posibilităţii implinirii ei, dar numai pentru 

un răstimp, întrucât astăzi, după aproximativ 70 de ani, afirmarea spectaculoasă a 

Chinei pe plan mondial deschide şi îndeamnă la noi judecăţi şi posibilităţi pentru 

viitorul apropiat, al EUROPEI ŞI AL LUMII. 

 

     
 

Berlin-Karlhornst, 8 mai 1945,      Golful Tokyo,USS Missouri, 

Feldmareşalul Wilhelm Keitel,     2 septembrie 1945, Ministrul 

şeful OKW, semnează actul            de Externe M. Shigemitsu 

                 capitulării totale şi necondiţionate       semnează actul capitulării 

            a GERMANIEI                      totale şi necondiţionate 

                                                         a JAPONIEI 

 

 
 

Londra, 8 mai 1945 - Churchill, 

aclamat cu prilejul Victoriei
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U.R.S.S. – FACTOR DE INSECURITATE 

PENTRU EUROPA ŞI ROMÂNIA 
 

 

 

În anul fatal 1939, care şi-a pus stigmatul asupra evoluţiei Europei pe multe 

decenii, netăgăduit că situaţia cea mai gravă a cuprins Europa de Est, iar în context şi 

România. Se poate vorbi, fără reticenţe, de intervenţia decisivă a unui factor bănuit, dar 

prea puţin credibil, în fapt de acţiunea unui veritabil blestem – acela al poziţiei 

geopolitice
1
. Descoperiri recente au atestat odată mai mult – dacă mai era nevoie? – 

valabilitatea unui adagiu al lui Emil Cioran în sensul că traseul românilor în istorie a 

semnificat, în primul rând, geografie. Mihai Eminescu, Nicolae Iorga şi Pamfil Şeicaru, 

cei trei titani ai presei noastre politice
2
, nu au neglijat – din unghiuri şi în perioade 

diferite – rolul şi locul factorului rusesc asupra orientării de ansamblu a României în 

relaţiile internaţionale. Fără nici o exagerare, dar aserţiunile lor în această privinţă au 

constituit şi au rămas contribuţii de referinţă ale unui nepreţuit tezaur
3
, concretizat în 

învăţături şi maxime de valoare nepieritoare, la care revenim adeseori, mai puţin pentru 

a ne delecta, însă, mai cu seamă, pentru a afla sugestii, lumini şi raţiuni în cazuri cât se 

poate de concrete.  

                                      
1
 Cf. Ernest Weibel, Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours, Paris, 

2002, passim.  
2
 Aceasta în ciuda susţinerilor contrare ale unor specialişti improvizaţi sau interesaţi – 

Moses Rozen în cazul lui Eminescu, I. Ludo în acela al lui N. Iorga sau Mihail Sebastian în 

privinţa lui Pamfil Şeicaru. Reţinem, în context, că I. Ludo, situându-se în 1944 printre 

declanşatorii holocaustului cultural în România ocupate de  către trupele staliniste (vezi M. 

Ungheanu, Holocaustul culturii române. Ipoteze de sociologie literară (1944-1989), Bucureşti, 

Editura DBH, 1999, p. 39 şi urm.; Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, coordonatori, Enciclopedia 

valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1989), I-II, Bucureşti, Editura Pro-

Humanitas, 2000, passim), susţinea asemenea monstruozitate de genul că ilustrul nostru istoric, 

unul dintre cei mai mari ai lumii, în noiembrie 1940 „n-a fost ucis. S-a sinucis ... Vinovat numai el 

e ... Numai el şi ai lui ...‖ (apud Valeriu Râpeanu, Nicolae Iorga 1940-1947, II, Bucureşti, Editura 

1000+1 Gramar, 2002, p. 151). Aproximativ în acelaşi timp, Mihai Sebastian reţinea în Jurnalul 

său (la 5 iunie 1944), după o convorbire cu Pamfil Şeicaru: „Tipul e dezgustător, porcin. Mi-e silă 

şi scârbă că am stat de vorbă cu el‖ (Mihail Sebastian, Jurnal. 1935-1944, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1996, p. 547). Netăgăduit, comentariile sunt de prisos ... Informaţii şi comentarii 

recente despre strălucitul jurnalist şi istoric care a fost Pamfil Şeicaru, în Caietele Institutului 

Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Bucureşti, an. III, nr. 7/decembrie 2006, p. 47-63. 

Vezi însă şi Sorin Gabriel Ioniţă, Publicaţiile „Curentul”, „Carpaţii” şi „Stindardul” în Arhivele 

Securităţii (1975-1989), în Caietele INMER, an. VI, nr. 14/martie 2009, p. 70-74.  
3
 Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu, eds., Eminescu – Sens, timp şi devenire istorică, 

I-II, Iaşi, Editura Universităţii, 1988-1989; Pamfil Şeicaru, Politica aistorică a României, 

Bucureşti, Editura Elion, 2002. 
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Pentru istoricul total, care a fost N. Iorga, realitatea factorului geopolitic, cu 

precădere a celui rusesc şi, apoi, sovietic
4
 ori investigarea şi interpretarea lui în 

strălucitele-i sinteze nu mai reprezintă, de mult, o noutate. Mai ales că savantul a 

cercetat, în chip special, în anii „cooperării‖ politico-militare din vremea celui dintâi 

război mondial
5
, evoluţia raporturilor ruso-române până la şi în 1877-1878

6
, iar, ca 

strălucit cronicar de presă, îndeosebi în paginile „Neamului Românesc‖ (1906-1940), a 

reţinut şi comentat cu promptitudine dosarul relaţiilor între Bucureşti şi Sankt 

Petersburg ori Moscova. Este motivul pentru care, mai jos, vom insista numai asupra a 

două momente, reţinând opiniile exprimate în 1921 sau în 1936, la solicitarea expresă a 

lui I. Joldea Rădulescu, un ziarist al epocii interbelice, prea puţin cunoscut astăzi. 

 Vom reţine, pentru început că, aflat în Italia, la 2 februarie 1921 N. Iorga a 

acordat corespondentului ziarului „Epoca‖ din Roma interviul intitulat România, 

Sovietele şi Balcanii
7
, pe care ataşatul militar român l-a transmis de îndată, în traducere, 

ministrului de Război din Bucureşti. 

O dată cu trecerea timpului, pe măsura evoluţiei evenimentelor către războiul 

mondial din 1939-1945 şi către catastrofa României din 1940 şi 1944, nici nu mai ştim 

cui – celor nominalizaţi deja sau generaţiei de aur a anilor ‘20-‘40 (Octavian Goga, Gh. 

I. Brătianu, I. Petrovici, Simion Mehedinţi, C. Rădulescu-Motru, Radu R. Rosetti, P. P. 

Panaitescu, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Sabin Manuilă, Constantin C. Giurescu, 

Emil Cioran, Petre Ţuţea ş.a.) – să-i atribuim paternitatea unei butade celebre, pe cât de 

„brutală‖, pe atât de reală, şi anume că, de 300 de ani încoace, practic din 1711, când 

Petru cel Mare a atins Prutul, blestemul poziţiei noastre geopolitice a rezultat din faptul 

că, în orice moment al evoluţiei lor, românii s-au aflat prea aproape de Rusia şi prea 

departe de Dumnezeu! Şi, într-adevăr, mai cu seamă de la 1812 înainte, oricând 

vecinătatea Rusiei a reprezentat pentru politica generală a Iaşilor şi Bucureştilor, mai 

apoi a României, o premisă, o condiţie şi o rezultantă, de prea puţine ori un beneficiu şi 

– vai! – cel mai adesea un dezavantaj, ca să nu spunem o obsesie şi un pericol de prim 

rang, precum în mod cu totul deosebit în decursul existenţei României Mari (1918-

1940), căreia i-a pus capăt prin faimoasele şi brutalele note ultimative din 26-27 iunie 

                                      
4
 Pe această temă, vezi, recent, volumul Românii între ruşi şi sovietici, număr special 

editat de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române sub 

egida Laboratorului de Studii Ruse şi Sovietice din cadrul Institutului de Istorie „N. Iorga‖ din 

Bucureşti („Europa XXI‖, Iaşi, nos. XIII-XIV/2004-2005). 
5
 De remarcat că, în aceeaşi perioadă, N. Iorga s-a aplecat şi asupra raporturilor anglo-

române sau franco-române.  
6
 Cf. Nicolae Iorga, Istoria relaţiilor române, antologie întocmită de Florin Rotaru, 

traducere Anca Verjinschi, Bucureşti, Editura Semne, 1995, cuprinzând, pentru prima dată în 

româneşte, textul integral al micromonografiei Histoire des relations russo-roumaines (Jassy, 

Editions du Journal „Neamul Românesc‖, 1917), p. 157-291. 
7
 Cf. V. F. Dobrinescu, Gh. Nicolescu, I. Burlacu, Documente despre N. Iorga în 

arhivele militare româneşti, în Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, eds., N. Iorga. Omul şi opera, II, 

Bacău, 1994, p. 213-215.  
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1940, după cum şi între 1944 şi 1989, atunci când Kremlinul s-a pretins deopotrivă 

„prieten‖ şi tutore ideologic (practic stăpân absolut – până prin ‘60) al Bucureştilor. 

Despre toate acestea ne vorbeşte, pilduitor, un document inedit
8
, recent descoperit în 

arhivele „procesului‖ intentat în 1946 foştilor membri ai cabinetului Ion Antonescu
9
, 

mai precis o lungă scrisoare (54 pagini dactilografiate), trimisă la 27 octombrie 1943 pe 

adresa lui Pamfil Şeicaru de către un confrate, în mod concret un ziarist pe care l-am 

numit deja – I. Joldea Rădulescu
10

.  

Expeditorul, respectând regulile profesiei, avusese inspiraţia ca, întâlnindu-i în 

împrejurări diferite pe unii dintre liderii politici ai României Mari (N. Titulescu, N. 

Iorga, C. Stere, I. G. Duca, mareşalul C. Prezan), să-i chestioneze, între altele, despre 

semnificaţia vecinătăţii Rusiei. A obţinut, se înţelege, fără dificultate, în replică, 

dezvăluiri şi precizări fundamentale, demne oricând de o antologie. Ca să exemplific, 

voi reţine că, în 1936, neîntrecutul N. Iorga s-a destăinuit jurnalistului I. Joldea 

Rădulescu: „Paradoxul este acesta: cât timp nu ne atacă, trebuie să opunem Rusiei – 

dacă putem, bineînţeles – armata altora, armata Europei întregi. Dacă aceasta nu se 

poate, dacă Europa va fi divizată ca în 1914-1918, noi trebuie să stăm deoparte. Altfel, 

suntem distruşi… Noi trebuie să ne ferim ca de foc să irităm pe ruşi, întâi, fiindcă 

suntem prea aproape de ei, şi, al doilea, fiindcă ruşii sunt ca elefanţii: nu uită 

niciodată. Oricum, trebuie precizat, prin declaraţii oficiale şi prin presă, că n-avem 

nimic cu poporul rusesc, că ceea ce avem este cu regimul bolşevic, care ne ameninţă 

liniştea şi siguranţa internă”. Cu un alt prilej, după dezastrul graniţelor răsăritene în 

iunie 1940, mareşalul C. Prezan, unul dintre coautorii victoriilor răsunătoare din 1917-

1919, şi-a exprimat dezacordul faţă de propunerea ca România să fi intrat în război 

pentru a respinge notele ultimative ale lui Molotov privind Basarabia şi Bucovina de 

Nord, motivând că „ar fi fost o mare greşeală… Am fi fost zdrobiţi şi ameninţaţi să 

pierdem, poate, şi mai mult. Cred că ruşii atâta aşteptau: să fie provocaţi ca să ne 

                                      
8
 Valorificat parţial de noi – cf. Gh. Buzatu, Tradiţie, încredere, construcţie: „Românii 

s-au aflat prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu!”, în vol. România – NATO, II, 

Negocierea şi ratificarea Protocolului de aderare, coordonator Ilie Manole, Ploieşti, Editura 

Printeuro, 2005, p. 157-168; vezi şi „Historia‖, Bucureşti, nr. 39/2005. 
9

 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii, Bucureşti (în 

continuare, se va cita: Arhiva CNSAS), fond 40 010, dosar 13, filele 109-154 (Scrisoarea lui I. 

Joldea Rădulescu către Pamfil Şeicaru, din 23 octombrie 1943, trimisă în copie şi lui N. Mareş, 

fost ministru în cabinetul Antonescu). Vezi răspunsul şi comentariile lui N. Mareş (din 5 

noiembrie 1943) la gestul lui I. Joldea Rădulescu, din 5 noiembrie 1943 (idem, vol. 13, filele 

18-20). I. Joldea Rădulescu a beneficiat în anii războiului de relaţia cu Mihai Antonescu. 

Anterior războiului, el se manifestase ca un adept al lui M. Manoilescu, publicând între altele: 

Ţărănimea în statul naţional-corporatist (Statul breslelor) (Bucureşti, Tip. Universul, 1934, 22 

p.). În ceea ce-l priveşte pe N. Mareş, acesta s-a dovedit, ulterior, deficitar la capitolul moral, 

din vremea ce în 1946 avea să prezinte corespondenţa cu I. Joldea Rădulescu „Tribunalului 

Poporului‖ drept probă a atitudinii sale ... anti-antonesciene! 
10

 În anii războiului, el a editat diverse ziare şi chiar a beneficiat de solicitudine din 

partea autorităţilor antonesciene. 
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ocupe”. Însă şansa i-a surâs, cu adevărat, lui I. Joldea Rădulescu în 1927, când, la 

Bucureşti, l-a primit premierul în funcţie al României, nimeni altul decât I. I. C. 

Brătianu. Era cu puţin timp înainte de sfârşitul neaşteptat al marelui bărbat de stat, unul 

dintre fondatorii şi călăuzitorii marcanţi ai României Mari, în cel dintâi deceniu al ei de 

existenţă. Dacă insistăm asupra gândurilor mărturisite de I. I. C. Brătianu ziaristului 

interesat de idei şi convingeri remarcabile, o facem întrucât suntem convinşi că 

România, aflată şi astăzi pe o nouă turnantă a istoriei sale, este în situaţia când nu poate 

şi nici nu trebuie să-şi îngăduie experimente diplomatice ori să ignore pildele şi 

îndemnurile ante-mergătorilor noştri iluştri, fie ei fondatori de ţară, fie creatori şi 

propovăduitori ai curentului permanent al opiniei publice naţionale. Cu precizarea că, în 

funcţie de momentul, de conţinutul şi de adresa dezvăluirilor, acestea se constituie într-

un veritabil extras de testament politico-diplomatic al ilustrului Ionel I. C. Brătianu 

(1864-1927), vom reţine pentru cititor câteva din pasajele cele mai semnificative pe 

tema enunţată din interviul acordat în 1927, de premierul României, ziaristului … de 

ocazie, care, totuşi, a fost I. Joldea Rădulescu. Menţionăm, o dată în plus, că textul este 

inedit, iar întrebările din paranteze aparţin reporterului de la 1927: „I. I. C. Brătianu – 

Ştiu că şi alţii fac sforării ca ruşii să ne recunoască graniţa dinspre Răsărit; le-am 

făcut şi eu. Nu zic că e rău, dar nu e nici bine, fiindcă această recunoaştere obţinută, ne 

vom culca pe roze şi vom uita de eterna primejdie rusească…”. La întrebarea ce era de 

făcut?, Brătianu a observat: „Nimic altceva decât să ne menţinem mereu pe linia 

politică a alianţei cu Anglia şi Franţa; orice deviere, cât de mică, de la această alianţă, 

ne va fi fatală; cum ne-ar simţi că ne îndepărtăm de protectorii noştri pentru a-i înlocui 

cu alţii, sau că rămânem singuri, ruşii ne vor ataca…”. În asemenea situaţie, a 

intervenit Joldea Rădulescu, se impunea să le răspundem ruşilor? – drept care Ionel 

Brătianu a replicat ferm: „… Nu; dacă voi fi eu la guvern, nu vom răspunde; dacă vor fi 

alţii şi aceştia vor comite greşeala să răspundă, îţi spun de pe acum ce se întâmplă: 

vom fi zdrobiţi şi însăşi fiinţa statului va fi în primejdie de moarte. Ruşii ne vor copleşi 

cu numărul şi ne vor invada întregul teritoriu. Suprema înţelepciune recomandă să nu 

ne batem niciodată, în nici o împrejurare şi oricum s-ar prezenta coaliţia. Fiindcă 

odată terminat războiul, prietenii de arme se vor întoarce acasă, iar noi vom rămâne 

iarăşi singuri, faţă-n faţă cu haotica, năucitoarea ameninţare. Vecinătatea cu Rusia – 

iată principiul de la care trebuie să pornească nu numai politica noastră spre Răsărit, 

dar toată politica noastră externă. Vecinătatea cu Rusia – nu sentimentele, nu 

afinităţile rasiale sau culturale, nu interesele economice comandă politica noastră 

externă. Merg cu acela, oricare ar fi el, care-mi dă mai multă certitudine că mă va 

apăra contra Rusiei, dar nu cu armele, căci sorţii unui război cu Rusia sunt foarte 

problematici, chiar când în joc este cea mai puternică armată din Europa, ci prin 

mijloace pacifiste. Sunt sigur de Rusia, atâta vreme cât sunt mai tare pe terenul 

diplomatic şi pe acela al alianţelor; din momentul în care s-a dezlănţuit războiul, 

partida poate fi socotită ca pierdută…”. Jurnalistul nu s-a dat bătut, oferind exemplul 

războiului Crimeii, temă care nu-i era necunoscută premierului de la Bucureşti. „… 

Crimeea – a dezvoltat Brătianu – a fost un succes pentru aliaţi, fiindcă ruşii erau 
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conduşi atunci de un ţar care nu-nvăţase nimic din strategia lui Alexandru I. Dacă ruşii 

se retrag în interiorul ţării, sunt imbatabili. Armata rusă nu poate fi înfrântă decât de 

acela care va şti sau va reuşi s-o atragă în afară de frontierele Rusiei!”
11

.  

Între cei chestionaţi de I. Joldea Rădulescu, nu putea să lipsească Constantin 

Stere însuşi, în 1930-1931. Potrivit „Marelui Basarabean‖, care a avut un rol 

proeminent în politica României în 1914-1918, el fusese convins că, la sfârşitul 

primului război mondial, Rusia ar fi fost zdrobită, fiind eliminată de pe scena europeană 

pe cel puţin ... o sută de ani! Nu fusese aşa, întrucât, de fapt, Rusia ieşise regenerată din 

conflagraţie, probabil pentru că imperialismul ţarilor a fost preluat şi amplificat de 

Kremlinul Roşu
12

. 

Potrivit lui N. Iorga, la care propun să revenim, problema Rusiei bolşevice 

trebuia tratată în context. El s-a declarat în acord cu Berdiaev, opinând că bolşevismul 

reprezenta „un fenomen sufletesc specific rus, care nu poate – şi, adăugăm noi, în 

1990-1991, istoria a confirmat-o, nici nu a fost finalmente! – distrus cu tunul”
13

. 

Totodată, cine putea mai bine – ne întrebăm – să circumscrie în context problema 

Basarabiei? Să-l urmărim, aşadar, pe N. Iorga: „... Basarabia ne-a picat în gură ca o 

pară mălăiaţă, care însă ne-a rămas în gât. N-o s-o putem înghiţi decât dacă cineva ne 

va da o puternică lovitură de pumn în ceafă [...] N-o putem asimila decât dacă o 

zguduire socială internă ne determină, vrând-nevrând, să acceptăm un regim politic 

care convine structurii şi vecinătăţii sale cu Rusia [...] Dar nici dacă ne vom 

transforma radical nu vom fi siguri de Basarabia, atâta vreme cât nu vom şti să punem 

între Rusia şi noi barajul unei alianţe care să-i ţie pe ruşi în frâu. Basarabia ne va da 

într-o zi de furcă. Până atunci ea ne va obliga la cheltuieli militare enorme care însă, în 

clipa conflictului nu ne vor folosi la nimic”
14

. Prognoza istoricului s-a dovedit corectă: 

în iunie 1940 sfârşitul Basarabiei române a inaugurat procesul dezintegrării României 

Mari! 

Tot în anul 1936, o dată cu N. Iorga, I. Joldea Rădulescu s-a întâlnit cu 

Poklewski-Koziel, fostul ministru al lui Nicolae al II-lea la Bucureşti, unde a rămas 

după revoluţia bolşevică. Fostul diplomat ţarist constata că, la momentul respectiv, 

România nu mai putea conta în Europa, dintre cei mari, decât pe Marea Britanie şi 

Franţa, ne-excluzând posibilitatea ca, „în clipa când acestea vă vor lăsa din braţe, 

puteţi să vă faceţi testamentul”
15
. Nu aveau să mai conteze, atunci, nici Germania şi 

nici Mica Înţelegere... De ce Germania – nu, s-a arătat intrigat Joldea Rădulescu. 

Considerentele expuse de Poklewski-Koziel s-au dovedit calificate: „... Germania? 

Germania singură ar putea să înfrunte Rusia, dar n-o va bate niciodată. Aceasta nu s-

ar putea întâmpla decât dacă: sau Germania va fi ajutată de Anglia şi Franţa, ceea ce e 

exclus; sau Rusia nu va fi ajutată de Anglia şi Franţa, ceea ce e puţin probabil. 

                                      
11

 Arhiva CNSAS, fond 40 010, dosar 13. 
12

 Ibidem, f. 116. 
13

 Ibidem, f. 119. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem, f. 121. 
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Fiindcă, atunci când se va dezlănţui războiul, el va deveni iarăşi un conflict european, 

dacă nu chiar mondial. Rivalităţile dintre marile puteri vor salva Rusia”
16
. În context, 

recomandările diplomatului s-au dovedit ferme şi inspirate, confirmate integrale de 

evoluţiile europene dintre 1937 şi 1947: „Să nu ieşiţi de sub tutela Angliei şi Franţei; să 

nu provocaţi; în cazul când sunteţi atacaţi, să vă retrageţi frumuşel în cort şi să 

aşteptaţi; dacă Anglia şi Franţa înving, veţi fi salvaţi; dacă aceste două mari puteri vor 

fi înfrânte, să vă supuneţi soartei şi să aşteptaţi alte câteva decenii sau secole, până 

[ce] o împrejurare vă favorizează să vă recuperaţi ceea ce aţi pierdut. În general, sfatul 

meu, pe care l-am dat tuturor oamenilor politici români, este să evitaţi pe cât posibil de 

a participa la un conflict armat contra Rusiei, chiar alături de alţii. Lăsaţi pe cei mari 

să se bată între ei, nu vă amestecaţi, staţi departe, cât mai departe şi cât mai mult timp 

departe...”
17

. Totodată, cel intervievat n-a ocolit, dimpotrivă, problema Basarabiei, 

prevestind că URSS va interveni, la o „conjunctură favorabilă‖, pentru a recupera 

teritoriul dintre Prut şi Nistru, chiar printr-un atac militar
18
, iar România nu se va putea 

apăra. De ce? Întrucât cu Rusia – argumenta Poklewski-Koziel, ca şi cum ar fi expus 

oficial punctul de vedere al Kremlinului stalinist – „nu se poate bate oricine. Vrei să ştii 

părea mea sinceră? V-aţi mărit prea mult faţă de puterile dv. morale... Şi, ca să puteţi 

păstra această moştenire extrem de grea, ar trebui să aveţi altfel de oameni, şi nu-i aveţi 

(subl. ns.)‖
19

. 

De asemenea, I. Joldea Rădulescu a convorbit de-a lungul anilor cu ziaristul T. 

Pisani
20
, cu Ion Inculeţ, în toamna anului 1940, după prăbuşirea României Mari

21
, şi cu 

un fost diplomat, al cărui nume nu-l comunică şi nici nu cutezăm să-l bănuim, fără 

riscul de a ne înşela profund. Era tot în toamna anului 1940, iar Bucureştii, din naivitate, 

se îmbarcase pe aceeaşi navă cu Germania lui Adolf Hitler, care, aprecia interlocutorul 

necunoscut şi nebănuit, deja ... pierduse războiul
22
. O situaţie în care era preferabil să fi 

fost extrem de prevăzători, să ne fi ţinut – aşa cum recomandase, dacă ne amintim, şi 

Poklewski-Koziel – mult departe. Iar faţă de Rusia, continua diplomatul în cauză, nimic 

nu se impunea decât „o prudenţă fără seamăn..., o atenţie încordată asupra tuturor 

mişcărilor sale, sforţări continue pentru a păstra cu ea raporturile cele mai bune cu 

putinţă şi, în sfârşit, grija de a rămâne cât mai departe de vreun conflict militar cu 

Rusia sau de a participa alături de alţii, oricine ar fi ei, la un asemenea conflict”. I. 
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 Ibidem, f. 122. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
20

 Ibidem, f. 124. 
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 Ibidem. Acesta, într-un moment în care Bucureştii se orientaseră deja spre Axa 

Berlin-Roma-Tokio, ar fi declarat: „Cu ruşii nu te poţi bate... Ruşii vor da mult de lucru 

Europei; ceea ce au făcut acum cu noi e numai începutul. Vei vedea, vei vedea...‖. 
22

 Ibidem, f. 126. 
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Joldea Rădulescu ne asigură că diplomatul ar fi conchis: „Nu bolşevismul constituie 

primejdia morală care ne pândeşte, ci Rusia. Rusia, pur şi simplu‖
23

. 

 

*** 

 

O concluzie se impune. Şi, în prima ordine, trebuie să avem în vedere cu 

prioritate momentul când I. Joldea Rădulescu şi-a redactat scrisoarea către Pamfil 

Şeicaru, din care, tot pe atunci, i-a trimis o copie şi inginerului N. Mareş, care, la 

„procesul‖ din mai 1946 al echipei lui Ion Antonescu, a înaintat-o autorităţilor. Fără nici 

o îndoială, cu scopul de a fi dovedit că el, ca fost demnitar ministerial al mareşalului, ar 

fi păstrat contacte cu cei care se pronunţaseră împotriva Războiului din Răsărit. Textul 

lui Joldea Rădulescu, datând din 17 octombrie 1943, intervenea în clipa în care soarta 

Războiului din Răsărit fusese decisă, astfel că, netăgăduit, expeditorului îi era mai lesne 

să se pronunţe asupra deznodământului previzibil. Aceasta deşi Joldea Rădulescu îl 

asigura pe destinatar că „sfârşitul războiului este încă departe‖
24
. Totuşi, aprecia tot 

Joldea Rădulescu, cel puţin pentru România finalul „se traduce prin dezastrul nostru 

sigur; iar din punct de vedere strict politic înseamnă nici mai mult nici mai puţin 

decât o sinucidere”
25
. De unde şi concluzia finală, neiertătoare, lesne de formulat în 

octombrie 1943, dar imposibil de admis în 1940-1941. „Nu trebuia – a conchis I. 

Joldea Rădulescu – să intrăm în război‖
26
. Totul era, aparent, cât se poate de clar, deşi 

în judecarea esenţei faptelor survenite lipsea – în chip surprinzător ori, cine ştie, pentru 

că aşa impunea demonstraţia (?) – un factor determinant: dar dacă războiul era 

purtat pentru eliberarea unor teritorii româneşti?! Se impune, în altă ordine, ca 

declaraţiile liderilor politici, militari şi diplomatici în forma comunicată de I. Joldea 

Rădulescu să fie coroborate şi cu alte surse. În nici un caz, nu trebuie să rămânem la un 

singur izvor, scrisoarea examinată din octombrie 1943. Nu putem ignora riscul ca I. 

Joldea Rădulescu să fi impus spiritul timpului prezent (octombrie 1943) declaraţiilor 

generale sau speciale smulse liderilor chestionaţi în răstimpul 1927-1940. Caz în care se 

impune să încheiem cum că declaraţiile erau frumoase şi utile, dar ... ireale. Ceea ce 

schimbă multe, dacă nu cumva complet, datele problemei. Nu însă şi esenţialul, şi 

anume că în epoca modernă ne-a preocupat şi trebuie să ne preocupe orişicând 

vecinătatea Rusiei, rolul şi locul, destinul factorului rusesc în politica de ansamblu 

a României eterne. Pe de altă parte, problema nu s-a aflat, mai puţin, în atenţia lui 

Ion Antonescu şi a colaboratorilor săi. Din contră, a ocupat un rol predominant în 

strategia mareşalului, care a ales calea războiului alături de Axă contra URSS şi a 
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restului Naţiunilor Unite. Din considerente, care, şi acelea, trebuie avute în vedere, 

cum a şi fost cazul
27

.  

Ajungem, în sfârşit, la concluzia finală: Numai aparent, potrivit relatării lui 

I. Joldea Rădulescu, mareşalul Antonescu pare să fi ignorat, în politica sa generală 

ce a condus la războiul României contra Rusiei Sovietice din 1941-1944, 

semnificaţia profundă, cu caracter de permanenţă, a factorului rus. Imposibil de 

admis, fie numai dacă avem în vedere educaţia şi experienţa Mareşalului. Dar, sub 

acest raport, precizările ce s-ar impune sunt ample şi numeroase, ele neintrând în 

tema investigaţiei noastre. Oricum, nu putem ignora precizările pe care Antonescu 

le-a formulat, în decembrie 1942, la solicitarea jurnalistului italian Lamberto 

Sorrentini, în sensul că „... mă gândesc la ziua de mâine a României şi la 

eventualitatea că războiul va fi pierdut. Eu lupt cu Rusia, care este un inamic mortal al 

ţării mele. Jafurile Germaniei le putem îndura, dar sub ameninţarea Rusiei putem 

sucomba […] Eu lupt întotdeauna cu Rusia, comunismul Uniunii Sovietice este un 

mijloc, nu sfârşitul imperialismului rus, care vrea Constantinopolul şi poate să ajungă 

acolo numai traversând sau înghiţind România […] Eu nu fac un joc de trişor, ca 

vecinii mei unguri, visând prăbuşirea germanilor şi sosirea englezilor eliberatori. 

Drumul spre Constantinopol nu trece prin Budapesta şi ei nu au motive să se teamă de 

Rusia. Noi avem. Noi ştim că duşmanul mortal al României este Rusia lui Petru cel 

Mare şi a Ecaterinei a II-a, cărora Stalin le-a rămas credincios şi [pe care], trebuie să 

recunoaştem, îi continuă genial. Este ursul rus dintotdeauna, care, înveştmântându-se 

                                      
27

 Vezi, de exemplu, Petre Mihail Mihăilescu, România în calea imperialismului rus. 

Rusia, România şi Marea Neagră, Bucureşti, 1944; general Platon Chirnoagă, Istoria politică şi 
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eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, la 24 iunie 1941, fiind primit de 

V. M. Molotov în vizită de rămas bun, Grigore Gafencu, întrebat de liderul diplomaţiei 
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că, prin politica lui urmată în timpul din urmă, guvernul sovietic nu a făcut nimic pentru a 

împiedica între ţările noastre durerosul deznodământ de azi. Prin brutalul ultimatum din anul 

trecut, prin ocuparea Basarabiei, a Bucovinei şi chiar a unei părţi din vechea Moldovă, despre 

care am avut prilejul să vorbesc d-lui Molotov în mai multe rânduri, prin încălcarea teritoriului 

nostru, prin actele de forţă care au intervenit pe Dunăre [...], Uniunea Sovietică a distrus în 

România orice simţământ de siguranţă şi de încredere şi a stârnit îndreptăţita teamă că însăşi 

fiinţa statului român este în primejdie. Am căutat atunci un sprijin în altă parte [...] Lovitura 

cea dintâi, care a zdruncinat temelia unei asemenea Românii, chezăşie de siguranţă şi de pace, 

acoperire firească şi atât de folositoare a unui hotar întins şi însemnat al Rusiei, a fost dată, din 

nenorocire de guvernul sovietic. Cele ce se întâmplă azi sunt urmările acestei nenorociri care a 

dus acum la un război între cele două popoare care niciodată în istorie nu au luptat unul 

împotriva altuia” (apud Grigore Gafencu, Misiune la Moscova. 1940-1941, Bucureşti, Editura 

Univers Enciclopedic, 1995, p. 230-231). 
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astăzi în comunism, înaintează în numele unei ideal care corupe intelectualitatea şi, 

ascunzându-şi colţii după o zdreanţă roşie, atrage masele de muncitori şi ţărani. Eu voi 

arunca în război, spre a-i zăgăzui pe ruşi, toate forţele pe care voi izbuti să le înarmez, 

convins că acesta este supremul bine pentru România: zăgăzuirea ruşilor…” 
28

. 

Ulterior, în pragul sfârşitului de la 23 august 1944, Mareşalul nu şi-a modificat 

viziunea, nici chiar în momentul alegerii între război sau pace (respectiv, 

armistiţiu). Ne referim la faptul că, în ultima sa întrevedere cu Ion Mihalache, în 

seara de 22-23 august 1944, când liderul PNŢ i-a sugerat ca, a doua zi, să meargă 

la Palat, să discute cu regele Mihai I, admiţând să semneze el armistiţiul, Ion 

Antonescu a etalat unul dintre factorii esenţiali care contraziceau toate calculele 

avansate de preopinentul său. Dar este preferabil să reţinem din faimoasele 

Însemnări din celulă, aşternute de Antonescu în ceasurile imediat următoare 

arestării sale în după-amiaza de 23 august 1944, un pasaj exemplar în 

demonstraţia noastră: „Vecinătatea Rusiei, reaua ei credinţă faţă de Finlanda, 

Ţările Baltice şi Polonia, experienţa tragică făcută de alţii, care au căzut sub jugul 

Rusiei, crezându-i pe cuvânt, mă dispensează să mai insist”
29

 – a punctat şeful 

statului român ca răspuns la sugestia lui I. Mihalache de-a se încrede, o dată mai 

mult, în asigurările şi propunerile Moscovei pentru un armistiţiu direct URSS – 

România ale Moscovei, încurajate în epocă, cum se ştie, de către anglo-americani. 

Să ne fie îngăduit, în context, să apreciem că, în fundamentul ei, problema, atunci, 

ca şi în trecut ori ca acum, era în vizor. În fond, problema atitudinii României faţă 

de asigurările Marelui Aliat de la Răsărit s-a pus oricând în timpurile moderne. 

Încheierea nu poate fi decât una singură: Netăgăduit, ÎNCREDEREA şi 

GARANŢIA BUNELOR INTENŢII constituie prioritatea absolută care a fost, este 

şi rămâne pe agenda raporturilor româno-ruse. Iar aceasta, fără îndoială, după tot 

ceea ce experienţele veacurilor precedente au clădit şi năruit, precum doar în 

pagini de baladă, cu atâta sârguinţă!  

Poate să apară cât se poate de straniu, dar Mareşalul Antonescu a intuit evoluţia 

evenimentelor. În anume privinţe, cu o precizie de-a dreptul şocantă. Astfel, pentru a 

rămâne în contextul precizat, Antonescu, răspunzând ziaristului italian deja menţionat 

Lamberti Sorrentino la 26 ianuarie 1943, deci într-un moment decisiv şi fatal pentru 

soarta marii conflagraţii din 1939-1945 (finalul bătăliei de la Stalingrad), i-a dezvăluit, 

la insistenţele acestuia, în ce consta – faţă de posibilitatea ratării victoriei – încrederea 

sa în destinul ţării şi al poporului român, cu alte cuvinte care rămânea marele său 

secret? Vom prefera, se înţelege, să reţinem din interviul acordat italianului şi apărut cu 

o întârziere de 40 de ani: 

„Spre a îndulci afectarea, relata italianul, am întrebat [pe Mareşal]:  
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 Cf. Gh. Buzatu, coordonator, Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 
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- Şi dacă, totuşi, pierdeţi războiul? 

- La timpul potrivit, imensul sacrificiu al celor căzuţi astăzi va salva tot ce se 

poate salva din România de mâine. 

- Mă scuzaţi, domnule Mareşal, nu înţeleg. 

- Am informaţii secrete despre comuniştii români emigraţi la şcoala de la 

Moscova. Sunt subjugaţi de o nebună, Ana Pauker, care şi-a vândut sufletul lui Stalin şi 

le impune compatrioţilor să vorbească ruseşte, chiar şi între ei, susţinând că limba 

română e un amestec bastard de dialecte, de înlocuit imediat cu aceea sublimă a lui 

Tolstoi. Pierzând noi războiul, acei emigranţi îndoctrinaţi şi fanatici îşi vor asuma 

puterea pentru a impune, cu riguroasele sisteme ale marxismului, slavizarea, mai mult, 

rusificarea României. 

Absorbit de gânduri, sprijinindu-şi bărbia cu mâna dreaptă, tăcea. Am îndrăznit 

să curm tăcerea aceea:  

- Şi atunci? 

 

 
 

 

S-a ridicat, s-a plimbat în jurul mesei, a revenit aproape de mine, privindu-mă 

drept în ochi, şi mi-a spus, scandând cuvintele:  

- Şi atunci, amintirea părinţilor morţi acum, luptând în numele României 

române, va fi aceea care îi va obliga pe fii, fie ei şi comunişti, să se păstreze români şi 

să vorbească româneşte şi să rămână, cu fruntea sus, descendenţi ai coloniştilor lui 

Traian: latini, nu slavi. 

Acesta este secretul dvs., domnule Mareşal? 
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- Dacă vreţi, e secretul meu. Vă propuneţi să scrieţi despre întâlnirea noastră? 

- Nu pot să n-o fac. Dacă se va afla că am vorbit – am privit spre ceas – două ore 

cu Mareşalul Antonescu, şi aş refuza să scriu despre asta, aş rămâne şomer. Aveţi 

încredere, voi scrie numai ceea ce nu va displace…‖
30

.  

Cuvintele Mareşalului Antonescu, din perspectiva evoluţiei postbelice a 

României, se impun atenţiei specialiştilor, şi nu numaidecât lor.  

După cum am consemnat, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga şi Pamfil Şeicaru, cei 

trei titani ai presei noastre politice, s-au pronunţat constant şi fără rezerve în privinţa 

rolului factorului rusesc ori sovietic asupra orientării de ansamblu ale Ţărilor Române 

şi, ulterior, ale României în relaţiile internaţionale.  

Nu excludem posibilitatea ca I. Joldea Rădulescu să fi impus spiritul timpului 

prezent (octombrie 1943) declaraţiilor generale sau speciale smulse liderilor chestionaţi 

în răstimpul 1927-1940. Caz în care se impune să încheiem noi cum că declaraţiile erau 

frumoase şi utile, dar ... ne-reale. Ceea ce schimbă multe, dacă nu cumva complet, 

datele problemei. Nu însă şi esenţialul, şi anume că în epoca modernă ne-a 

preocupat şi trebuie să ne preocupe orişicând vecinătatea Rusiei, rolul şi locul, 

destinul factorului rusesc
31

 în politica de ansamblu a României eterne. Pe de altă 

parte, problema nu s-a aflat, mai puţin, în atenţia lui Ion Antonescu şi a 

colaboratorilor săi. Din contră, a ocupat un rol predominant în strategia 

Mareşalului, care a ales calea războiului alături de Axă contra URSS şi a restului 

Naţiunilor Unite. Din considerente, care, şi acelea, trebuie avute în vedere, cum a şi 

fost cazul
32

.  

Pentru a încheia, se impune a sintetiza: a devenit o realitate istorică 

indiscutabilă, stabilită cu precizie şi recunoscută în consecinţă, în temeiul cercetărilor 

savanţilor de pretutindeni şi de oricând, atestă că românii, rezultat al unei evoluţii de 

două ori milenare, beneficiază de un avantaj de care au dispun mai puţine popoare ca 

rod al prezenţei lor în istorie – persistenţa lor, necontenită şi în ciuda tuturor 

vicisitudinilor, în însăşi vatra lor strămoşească. A fost şi a rămas un fapt remarcabil, 

care şi-a pus amprenta asupra devenirii şi împlinirii noastre ca unul dintre popoarele 

fondatoare ale bătrânului continent, determinându-i comportamentul şi caracterul, 

calităţile şi defectele, ca să nu mai vorbim că şi-a legat profund soarta de aceste 

meleaguri, pe care, stăpânindu-le şi influenţându-le, şi-a asumat, natural, riscul unor 

influenţe defel nesemnificative. De altfel, cum este bine cunoscut, creaţia populară, de 

cea mai înaltă calitate literară şi valoare istorică, vorbind obsesiv despre „codrul frate 

cu românul‖, surprindea tocmai o atare realitate, căreia ulterior unul dintre maeştrii 

filosofiei moderne, l-am numit pe Petre Ţuţea, avea să-i dea noi valenţe atunci când a 

opinat că istoria noastră reprezintă, în primul rând, geografie. În context, trebuie să 
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reţinem că, cu mai multe secole înainte, cronicarul Grigore Ureche îi plasase în chip 

justificat pe români ca situându-se – prin tot ceea ce au fost şi, adăugăm noi, în 

perspectiva desfăşurărilor ce aveau să urmeze până la acest început de veac şi de 

mileniu – „în calea tuturor răutăţilor‖ ...  

Este semnificativ că, mai cu seamă în cursul veacului trecut, conflictele locale 

sau generale (cele două conflagraţii mondiale sau „războiul rece‖), care n-au ocolit 

România, au pus şi repus în discuţie, adeseori până la exagerare rolul factorului 

geopolitic în determinarea evoluţiei unei zone şi, cu atât mai lesne, a istoriei unor 

popoare, în speţă a românilor. N-a fost întâmplător că, în intervenţia susţinută în faţa 

Congresului Internaţional de Ştiinţe Istorice de la Zürich (1938), N. Iorga, neîntrecutul 

nostru polihistor şi unul dintre cei mai mari ai lumii, a surprins rostul permanenţelor 

identificate în cei trei factori determinanţi ai trecutului nostru – naţiunea (rasa, în 

accepţiunea savantului), ideea şi pământul. „Este incontestabil ... – a relevat strălucitul 

istoric
33

 – că ... mediul natural făureşte, încet, dar neîncetat rasa, prin multele lui 

influenţe, de care nimeni nu poate scăpa şi prin ceea ce, pătrunzând în fiecare moment 

în suflete, ajunge să transforme şi înfăţişarea fizică a omului. Creatori ai seminţiilor 

umane, pe care continuă să le modeleze cu drag, pământul şi cerul dau încetul cu 

încetul un alt aspect exterior, acoperind acelaşi fond moral, fiinţei omeneşti‖.  
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 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 1944, p. 

248. 
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URSS ÎN RĂZBOI  

 
 

În prima parte a ostilităţilor generale din 1939-1945, în mod concret pentru 

perioada septembrie 1939-iunie 1941, URSS ar putea foarte bine - cum a şi fost în 

realitate! – figura, dacă nu în rândul, oricum alături de Puterile Axei!  

La sfârşitul anilor ‘30, Germania lui Hitler a reprezentat pentru URSS o 

iminentă ameninţare. Führerul proclamase ca obiectiv extern prioritar distrugerea 

comunismului sovietic şi indica fără reţinere teritoriile din Est ca reprezentând zona 

naturală de expansiune a celui de-al III-lea Reich, Lebensraum-ul său legitim
1
. În atare 

condiţii, după ce prin 1938-1939 norii războiului s-au tot adunat, poziţia Uniunii 

Sovietice a devenit pe scena internaţională, pentru statele independente din Europa şi 

pentru Democraţiile Occidentale, tot mai importantă ca viitor aliat în contrabalansarea 

lui Hitler şi – cine mai ştia? – a unui război antigerman. În luna mai 1939, V. M. 

Molotov
*
 l-a înlocuit pe M. M. Litvinov

*
 în funcţia de comisar al Afacerilor Externe, 
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faimoasele note ultimative privind ameninţarea folosirii forţei  pentru a smulge României 

provinciile sale istorice Basarabia şi Bucovina de Nord. După agresiunea Germaniei şi a 

aliaţilor ei împotriva URSS, la 22 iunie 1941, Molotov a fost prezent la toate întâlnirile celor 

Trei Mari (Stalin, Roosevelt/Truman, Churchill/Attlee) de la Teheran, Yalta şi Potsdam. A avut 

un rol activ în organizarea şi punerea în practică a terorii în masă din 1937-1938. Din cei 25 de 

comisari făcând parte din Consiliul Comisarilor Poporului în anul 1935, singurii supravieţuitori 

ai represiunii au fost Mikoian, Voroşilov, Kaganovici, M. M. Litvinov şi, desigur, Molotov. Din 

cei 28 de membri ai Consiliului Comisarilor Poporului de la începutul anului 1938, 20 vor fi 

curând lichidaţi. Iar Molotov nu a fost doar un martor pasiv al acestei groaznice „maşini de 

tocat carne‖; el i-a ajutat pe Stalin, Ejov şi Beria să învârtă „manivela acestei maşini‖. A fost 

supranumit pensionarul moscovit. (Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, Stalin cenzurat / necenzurat, 
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păstrând în acelaşi timp şi funcţia de preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului, 

echivalentă cu aceea de prim-ministru, precum şi calitatea de membru în Biroul Politic 

al CC al PCUS. Molotov a înaintat o serie de propuneri de alianţă guvernelor din Franţa 

şi Marea Britanie în vederea formării unui front comun împotriva Germaniei
2
. Dar 

Puterile Occidentale nu s-au înţeles cu Uniunea Sovietică şi nici nu au insistat pentru 

negocieri; trimiţând la Moscova o misiune cu putere de decizie redusă.  

 Trimişii occidentali, cu rang subaltern, erau purtătorii unui mandat vag, care 

excludea din negocieri problemele esenţiale (eventuala trecere a trupelor sovietice prin 

Polonia sau prin statele baltice, angajament precis şi numeric privind forţele mobilizate 

de fiecare din părţi în cazul unei agresiuni germane)
3
. Guvernul sovietic a continuat să 

fie extreme suspicios în privinţa planurilor reale ale Londrei şi Parisului de-a colabora 

cu  Kremlinul în faţa pericolului nazist, pentru aflarea unor modalităţi concrete de a 

îndepărta ameninţarea ostilităţilor de la frontierele ţării. În cele din urmă, dintr-un calcul 

ignobil dar if de frica lui Hitler, I. V. Stalin
*
 s-a decis să pactizeze cu Germania. În toată 
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perioada 1933-1939, politica internaţională dusă de Stalin a constat dintr-o serie de 

manevre menite să-l pună într-o poziţie favorabilă de a trata cu Hitler. El îşi calcula 

toate mişcările, având ochii aţintiţi spre Berlin. Spera să ajungă într-o asemenea poziţie, 

încât Hitler să poată considera ca avantajoasă acceptarea propunerilor sale
4
. Primele 

încercări timide, în domeniul economic, pentru o apropiere între Germania şi Uniunea 

Sovietică au fost realizate în primăvara anului 1939. Germania s-a arătat dispusă să 

negocieze, iar Moscova a acceptat, astfel că, începând cu 17 aprilie 1939, două delegaţii 

comerciale germană şi  sovietică au luat în studio posibilitatea încheierii unui acord 

economic între Berlin if Moscova
5
. 

 Nu după mult timp, la 20 mai, Molotov l-a chemat pe Friedrich von der 

Schulenburg, ambasadorul german la Moscova, căruia i-a declarat că guvernul sovietic 

nu ar putea continua negocierile economice cu Reichul mai înainte de a se fi creat 

bazele politice necesare, ceea ce a fost interpretat ca o invitaţie de a se fi reglementat şi 

relaţiile oficiale bilaterale
6
. Mai apoi, apariţia în cotidianul „Pravda‖, la 29 iunie 1939, a 

articolului intitulat insinuant Guvernele englez şi francez nu vor un acord al egalităţii în 

drepturi cu U.R.S.S., semnat de însuşi A. A. Jdanov
*
, ―ideologul şef‖ al Kremlinului, a 

reprezentat un important semnal de alarmă relativ la intenţiile Moscovei. Se lansa un 

adevărat închizitoriu pe tema temporizării de către Londra şi Paris a negocierilor 

tripartite, concluzionându-se: „Britanicii şi francezii nu vor un acord real, acceptabil 

pentru U.R.S.S., ci doar discuţii referitoare la un acord, pentru a specula asupra aşa-

zisei intransigenţe a U.R.S.S. faţă de opinia publică din ţările lor şi pentru a pregăti 

drumul unei înţelegeri [a Angliei şi Franţei]  cu agresorul [Germania]‖
7
. În fapt, aşa 

cum avea să se observe în curând, cel care a pactizat cu Reichul a fost tocmai guvernul 

comunist. Referindu-se la negocierile între Germania if URSS, ziarul „Frankfurter 

Zeitung‖ publica, la 29 august 1939, un material din care adevărul străbătea la iveală, 

mai precis: „Apropierea între Germania şi U.R.S.S. s-a realizat într-o evoluţie care a 

durat luni. Din partea rusească ea s-a înfăptuit în aceşti ultimi ani prin schimbări de 

persoane şi modificări de structură de o importanţă esenţială şi care pot fi fără 
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îndoială considerate drept condiţii indispensabile pentru acest eveniment istoric. 

Înlăturarea din viaţa publică a puterii conducătoare, operată pe o bază largă sub 

cuvântul de ordine al antitroţkismului, a constituit fără nici o îndoială un element 

important, contribuind la transformarea U.R.S.S. într-un partener mai conciliant (subl. 

ns.)”
8
.  

Pe-atunci, surpriza generală se produsese … de vreme ce, în momentul în care 

parafarea convenţiei militare a U.R.S.S. cu Marea Britanie şi Franţa devenise iminentă, 

Germania şi U.R.S.S. anunţaseră – la 21 august 1939 – iminenta semnare a unui Pact de 

neagresiune pentru ziua de 23 august, cum s-a şi întâmplat
9
. Pactul, semnat pentru zece 

ani, era însoţit de un Protocol adiţional secret (ce va fi dezvăluit în 1948) care 

recunoştea, în condiţiile „dezinteresului‖ german pentru unele zone şi state situate între 

Marea Baltică if Marea Neagră, „interesul‖ U.R.S.S. asupra Poloniei, Finlandei, 

Letoniei, Estoniei şi Basarabiei
10
. Documentul era de o însemnătate capitală pentru 

România, care, nefiind invitată la negocieri şi, pe deasupra, nici informată în vreun fel 

despre cele stabilite, dimpotrivă, devcnea obiect al târgului Hitler-Stalin
11

. 

 Semnând Pactul cu Hitler - expresie perfectă a ipocriziei lui Stalin dar şi a unei 

false „realpolitik‖ -, Führerul roşu de la Kremlin spera să amâne cât reuşea mai mult 

izbucnirea unui conflict germano-sovietic. Stalin fusese informat că Hitler urmărea să-şi 

asigure „spaţiul vital‖ în detrimentul/pe seama URSS şi că plănuia atacarea graniţei de 

vest. Or, prin Pactul de la 23 august 1939 – întărit ulterior prin Tratatul din 28 

septembrie 1939 –, Stalin spera tocmai să anihileze iar, dacă nu, cel puţin să amâne 

planul lui Hitler de-a ataca URSS
12

.  

În atare condiţii, Hitler căpătase deplină libertate de-a acţiona, hotărându-se să 

atac prin surprindere Polonia, iar aceasta fie şi cu riscul de-a provoca izbucnirea unei 

conflagraţii de proporţii, la început, continentale! 

În consecinţă, în zorii zilei de 1 septembrie 1939, trupele germane au forţat 

frontiera de vest a Poloniei. Evenimentele politico-diplomatice şi militare, în 

cocntinuare, au evoluat rapid. La 3 septembrie 1939, Marea Britanie şi Franţa au 

declarat război Germaniei. Mai apoi, la 17 septembrie 1939, Armata Roşie – respectând 

condiţiile Pactului Adolf Hitler – I. V. Stalin sau V. M. Molotov – Joachim von 

Ribbentrop – invadează partea de est a Poloniei. La 28 septembrie 1939, Germania şi 

U.R.S.S. au semnat o înţelegere oficială de împărţire a Poloniei, ceea ce a încurajat 

                                      
8
 Boris Souvarine, Stalin. Studiu istoric al bolşevismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 

1999, p. 542. 
9
 Pentru detalii, vezi supra capitolul 23 august 1939: Drama unui pact sau pactul 

dramei românilor; Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2003, p. 41-52. 
10

 Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. 1919-1947, vol. I, 

Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006, p. 188.  
11

 Ion M. Oprea, România şi Imperiul Rus. 1924-1947, vol. II, Bucureşti, Editura 

Albatros, 2003, p. 169. 
12

 Lilly Marcou, Stalin – viaţa privată, Bucureşti, Editura ANTET, 1996, p. 184. 



 84 

Moscova să forţeze încheierea unor pacte de asistenţă mutuală cu Estonia, Letonia şi 

Lituania, inutile, dat fiind că, în vara anului 1940, statele respective aveau să fie ocupate 

de trupele sovietice şi încorporate în U.R.S.S. ca republici unionale. Finlanda a fost ţara 

care a creat cele mai multe if serioase probleme U.R.S.S. Guvernul finlandez a respins 

cererea sovietică de a-şi muta frontiera cu 20 de mile mai departe de Leningrad şi de a 

abandona linia de apărare finlandeză, în schimbul unei fâşii din Karelia. Rezultatul a 

fost un război între cele două ţări (noiembrie 1939 – martie 1940)
13
. Până la urmă 

Uniunea Sovietică şi-a impus voinţa – cu forţa – Finlandei, care a fost obligată să 

cedeze insulele din golf, istmul Kareliei şi întreg teritoriul din jurul lacului Ladoga, 

districtul Salla pe frontiera orientală şi teritoriul din zona Petsamo şi, în sfârşit, să 

accepte închirierea peninsulei Hanko
14
. În plus, tratatul le interzicea finlandezilor să 

încheie cu un stat terţ vreun acord care să fie ostil Moscovei.  

 În sfârşit, în vara anului 1940, U.R.S.S., beneficiind de avantajele Protocolului 

secret Hitler-Stalin din 23 august 1939, de izolarea internaţională ca şi de situaţia 

internă a României, a ocupat – sub beneficiul ameninţării recurgerii la forţa armată în 

faimoasele note ultimative ale lui V. M. Molotov din 26 şi 27 iunie – provinciile istorice 

Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa
15
. La 1 august 1940, Molotov făcea o 

declaraţie în faţa deputaţilor Sovietului Suprem al U.R.S.S. că a crescut considerabil 

teritoriul statului comunist printr-o ―fericită soluţionare‖: 1– s-a ―restituit Basarabia‖ (în 

fond, provincial a fost ocupată), cu o suprafaţă de 44 000 km
2
 şi cu 3 200 000 locuitori; 

2 – Rusiei i-a fost ―cedată‖ Bucovina de Nord cu o suprafaţă de 6 000 km
2
 şi peste 500 

000 locuitori; 3 – a fost ocupată regiunea Herţa, cu o suprafaţă de aproximativ 30 400 

ha, locuită de circa 35 000 oameni
16
.  Trebuie subliniat că în acea perioadă de sfârşit al 

anului 1939 şi început al anului 1940 U.R.S.S. a avut drept scop folosirea Pactului cu 

Germania în realizarea propriilor interese: împingerea Angliei şi Franţei într-un război 

de lungă durată cu Germania, menit să ducă la slăbirea reciprocă a combatanţilor; 

îndepărtarea momentului unui război al Germaniei împotriva Uniunii Sovietice; 

stabilirea sferelor de influenţă ale U.R.S.S. în statele vecine
17

. 

 Totuşi, a fost extrem de ciudat că Stalin n-a reuşit să întrevadă (?) că Pactul său 

cu Hitler ce dădea Germaniei mână liberă în războiul care izbucnise în/pentru Polonia 

făcea ca posibilitatea invadării U.R.S.S. să se producă mai degrabă. Unii politicieni 

anglo-americani, dându-şi seama că rupture dintre U.R.S.S. şi Germania era inevitabilă, 

au căutat să impună o normalizare a relaţiilor politice şi diplomatice. În mai 1940, 
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U.R.S.S. şi-a dat agrementul la numirea lui Stafford Cripps (lider al Partidului Laburist 

şi unul din consecvenţii critici ai politicii antisovietice promovată de Neville 

Chamberlain) pentru postul de ambasador la Moscova. Mai mult, în august 1940 a fost 

prelungit acordul comercial sovieto-american, iar în ianuarie 1941 guvernul S.U.A. a 

anunţat că „embargoul moral‖ la produsele exportate nu se va mai aplica faţă de 

U.R.S.S.
18
. Un succes deosebit al diplomaţiei sovietice l-a constituit semnarea, în aprilie 

1941, a unui tratat de neagresiune pe cinci ani cu Japonia, care a preferat mai degrabă să 

se extindă spre sud, decât în Siberia
19

. 

 Prăbuşirea Franţei în iunie 1940 şi imposibilitatea Angliei de-a se strădui mai 

mult decât să supravieţuiască l-au încurajat pe Hitler să-şi lanseze atacul plănuit de mult 

asupra U.R.S.S., în iunie 1941. Conform „Planului Barbarossa‖ – aşa cum a fost 

codificată invadarea Rusiei de către armatele lui Hitler –, Wehrmachtul şi alte trupe 

aliate, inclusive cele române, au trecut la ofensivă pe 22 iunie 1941 pe teritoriul 

sovietic. Practic, patru milioane de soldaţi, 5 000 de avioane, peste 3 000 de tancuri, la 

care s-au adăugat trupe finlandeze, maghiare, româneşti, italiene, iar mai târziu 

contingente de voluntari din aproape toată Europa – Legiunea de voluntari francezi 

împotriva bolşevismului (L.V.F.), divizia spaniolă Azul etc. – porneau la asaltul 

împotriva Uniunii Sovietice, calificat din primul moment drept cruciadă 

antibolşevică
20
. În prima fază a războiului, obiectivele armatelor germane erau: 

ocuparea Moscovei şi acapararea resurselor economice ale Ucrainei şi ale Caucazului. 

Câteva săptămâni mai târziu, trupele germane şi cele aliate lor asediază Leningradul, 

ocupă bazinul Doneţului şi ajung la 100 de kilometri de Moscova. Până la jumătatea 

lunii iulie 1941, conform datelor publicate de Biroul de Informaţii Sovietic, din cele 170 

de divizii ale Armatei Roşii ce au fost angajate în prima zi de luptă, 28 fuseseră 

complet, iar alte 70 şi-au diminuat cu 50% capacitatea de luptă
21

. Dar „războiul fulger‖ 

se lovi curând de rezistenţa îndârjită a sovieticilor
22
. La 6 decembrie, Armata Roşie a 

declanşat o contraofensivă împotriva trupelor germane din zona Moscovei. 

Contraofensiva s-a prelungit două luni pe o profunzime de 150-200 km, iar, în februarie 

1942, atacanţii şi-au pierdut forţa ofensivă, în special din lipsă de materiale. Cu toate 

acestea, situaţia rămânea alarmantă: eşecurile militare ale sovieticilor din primele cinci 

luni de război se soldaseră cu ocuparea de către inamic a unor regiuni vitale, grupând 

aproape 40% din populaţia ţării şi care dădeau, în timpuri normale, două treimi din 

cărbunele, oţelul şi aluminiul ţării, precum şi 84% din zahăr sau 40% din producţia 
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cerealieră. Distrugerile materiale erau fără precedent: Rusia europeană era pustiită în 

mare parte, 1700 de oraşe şi târguri şi 70 000 de sate distruse, iar populaţia trăia în 

teroare şi mizerie cutremurătoare
23
. Acest dezastru a fost posibil pentru că Stalin făcuse 

o eroare globală de apreciere a ameninţării naziste pentru iunie 1941, adoptase o 

concepţie militară total inadaptată la situaţie, dusese o politică de înzestrare a armatei 

lentă, tardivă şi incompletă, iar, în timpul epurărilor din anii 1937-1938, eliminase cea 

mai mare parte a conducătorilor şi ofiţerilor experimentaţi
24

. 

 Pe plan intern, după o perioadă de confuzie care a pus în discuţie aşa-zisul geniu 

al lui Stalin, la 3 iulie 1941 se constituie Comitetul de Stat al Apărării în frunte cu 

acelaşi,  căruia îi vor fi subordonate toate sectoarele de război, inclusiv cele din 

domeniul cercetării, asimilării şi producerii de noi arme şi explozive (vicepreşedinte era 

Molotov)
25
. Comitetul de Stat al Apărării cât şi Statul Major General (STAVKA) îşi 

aveau sediul la Kremlin 
26

. Din biroul său, Stalin comunica cu toţi cei din ierarhia 

militară, până la cel mai mărunt comandant. Din biroul său el a coordonat activitatea 

Consiliului Evacuării (constituit la 24 iunie şi prezidat de Kaganovici
*
), care a 

organizat, în cinci luni, deplasarea a 1 530 de mari întreprinderi din regiunile 

occidentale spre Volga, Ural, Kazahstan şi Siberia
27

. Se prevedea ridicarea de noi 

fabrici în răsăritul ţării, sporirea producţiei de armament, muniţii, metal, benzină, 

cărbune etc. În condiţiile grele ale războiului, a cotropirii unor regiuni de importanţă 

vitală, s-a trecut întreaga economie pe picior de război. S-a constituit şi un Comitet 

pentru evidenţa şi repartizarea forţei de muncă. Întreaga populaţie adultă deplasată (în 

majoritate femei) a fost de îndată integrată în producţie şi constrânsă să lucreze în 

condiţii foarte dure (ziua de muncă de 12-14 ore, locuinţe improvizate, aprovizionare 

precară)
28
. Această forţă de muncă a contribuit, totuşi, în chip deschis, la reluarea 
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spectaculoasă a producţiei industriale. Există dovezi care arată că, în cei patru ani de 

război, curajul şi capacitatea de adaptare a poporului rus, ce părea imun în faţa oricărei 

suferinţe, s-au dovedit o realizare nepreţuită. Măsura suferinţei poate fi redată foarte 

simplu: după cinci luni de lupte aproape jumătate din populaţia sovietică şi peste o 

treime din uzinele naţionale se aflau sub ocupaţia nazistă; 60% din producţia de fier şi 

oţel, 40% din sistemul căilor ferate, 60% din efectivele de animale şi 40% din rezervele 

de cereale fuseseră pierdute
29

. 

 Pentru a înţelege succesele sovietice de a sfârşitul lui 1942 şi din vara lui 1943
30

 

trebuie subliniată şi evocată formidabila reconversiune a economiei orientată în 

întregime spre efortul militar. În 1942, 55% din venitul naţional a fost afectat 

cheltuielilor militare. Această proporţie era de departe cea mai ridicată comparativ cu 

oricare dintre ţările implicate în al doilea război mondial
31
. Este de menţionat că 

războiul i-a costat pe sovietici de două ori mai scump decât pe aliaţii lor (numai 

pregătirile din cursul anului 1939 au necesitat cheltuieli de circa 400 de milioane de 

dolari!)
32
. De asemenea, pentru a remedia lipsa mâinii de lucru (11 milioane de oameni 

erau sub drapel), guvernul a decretat (februarie 1942) „mobilizarea pentru lucru‖ a 

populaţiei urbane, apoi (noiembrie 1942) a celei rurale. În 1942, trei milioane de 

persoane au fost trecute, din dispoziţia autorităţilor, în industrie; Gulagul (de unde un 

milion de deţinuţi au fost eliberaţi pentru a fi trimişi pe front) a sporit „contractele‖ cu 

întreprinderile, şcolile profesionale au accelerat formarea elevilor; în patru ani, 

productivitatea în industrie, revelatoare pentru amploarea efortului uman, a crescut cu 

40%
33
. Totodată, începând cu anul 1942, industria sovietică, concentrată în regiunile 

răsăritene, a asigurat frontul cu muniţii şi tehnică militară în cantităţi suficiente şi de 

bună calitate. Faimosul tancul „T-34‖, avioanele construite de S. Iliuşin, A. Iakovlev, S. 

Lavocikin, aruncătoarele de mine reactive „Katiuşa‖ erau printre cele mai bune din 

lume
34

. Economia sovietică reuşea destul de bine să producă anumite articole militare 

de bază în cantităţi masive: în august 1942, în momentul de vârf al înaintării germane în 

U.R.S.S., fabricile sovietice produceau 1 200 de tancuri pe lună
35
. Un substanţial if 

decisive ajutor – în ceea ce priveşte materialul de război – l-a primit Uniunea Sovietică 

din partea anglo-americanilor. Armata Roşie beneficia, din iunie 1941 şi cu acelaşi titlu 

ca şi Marea Britanie, de sprijinul material al Statelor Unite, sprijin care ajunge la 
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amploarea maximă după atacul de la Pearl Harbor
36
. Este de subliniat că jeepurile şi 

camioanele – ce dădeau Armatei Roşii o mobilitate crescândă şi decisivă din 1943-1944 

– veneau din industria americană, iar Puterile Occidentale au furnizat înalta tehnologie 

care a dat treptat Rusiei comanda spaţiului aerian pe Frontul de Est (astfel că, chiar şi în 

1946, Marea Britanie încă mai trimitea Rusiei motoare de avion care au devenit baza 

celebrelor Mig-15 postbelice)
37

. Un rol important în luptele duse împotriva ocupanţilor 

l-a avut mişcarea de rezistenţă a sovieticilor. Trupele sovietice, în multe cazuri, deşi 

încercuite, s-au predat „numai după o rezistenţă prelungită‖, ce a provocat numeroase 

întârzieri ale  Wehrmachtului în derularea planurilor sale ofensive
38

. De asemenea, 

mişcarea de partizani a provocat trupelor germane întârzieri care au reprezentat pentru 

Hitler un obstacol în realizarea planului său strategic global
39

. Pentru o mai bună 

organizare a rezistenţei din spatele inamicului s-a creat, la 30 mai 1942, Statul Major 

Central al mişcării de partizani. În anul 1943 în detaşamentele şi brigăzile de partizani 

erau înrolate sute de mii de oameni. Partizanii nimiceau garnizoanele ocupantului, 

aruncau în aer podurile şi căile ferate; în primii doi ani de război partizanii au ucis peste 

300 000 de soldaţi germani; de asemenea, partizanii au eliberat ţinuturi întregi, care au 

constituit apoi bazele lor de sprijin
40

. 

 În anii 1943-1944 – în urma marilor victorii de la Stalingrad şi Kursk – Armata 

Roşie a recucerit cea mai mare parte din teritoriul ocupat de inamic
41
, iar, începând din 

1944, forţele sovietice au avansat rapid în Europa de Est şi Centrală, România şi 

Bulgaria fiind ocupate (―eliberate‖ în termenii propagandei oficiale staliniste şi anglo-

americane). Apoi, Armata Roşie a făcut legătura cu partizanii lui Tito din Iugoslavia şi, 

în septembrie 1944, au intrat în Belgrad. Apoi, au continuat ofensiva în Ungaria şi 

Austria. În nord, Finlanda a trebuit să accepte armistiţiul, în septembrie 1944
42

. Marea 

ofensivă în interiorul Germaniei a început în toamna anului 1944, când Armata Roşie a 

pătruns în Prusia Orientală. 

 Pe plan extern, mai ales după lovitura aplicată flotei americane de la Pearl 

Harbor de către japonezi la 7 decembrie 1941, a intervenit o apropiere marcantă între 

cele trei Mari Puteri înrolate contra Axei reunind Germania, Italia şi Japonia: U.R.S.S., 

Anglia şi S.U.A. Cele trei ţări s-au aliat nu prin liberă alegere, ci datorită 

circumstanţelor.  
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Un eveniment marcant a survenit la 1 ianuarie 1942, la Casa Albă, când 

reprezentanţi ai 26 de naţiuni au semnat aşa-numita Declaraţie a Naţiunilor Unite, prin 

care se angajau „să folosească toate resursele lor militare şi economice împotriva Axei şi 

să nu semneze nici un armistiţiu şi nici acorduri separate de pace‖
43
. După câteva luni, 

Molotov a făcut o călătorie în Anglia şi S.U.A. La Londra, ministrul sovietic a 

negociind şi semnând un tratat de alianţă cu Anglia (la 26 mai 1942) şi îndreptat contra 

Germaniei şi a aliaţilor săi; la Washington, Molotov, însoţit de ambasadorul Litvinov, a 

avut întrevederi cu Roosevelt, Cordell Hull, Hopkins, solicitând deschiderea unui al 

doilea front în Vest, chiar pentru anul 1942
44

. 

 Şi, totuşi, chiar în cursul anilor de război, au apărut neînţelegeri importante între 

Marii Aliaţi. Uniunea Sovietică a fost dezamăgită pentru faptul că Puterile Occidentale 

nu au reuşit să invadeze Franţa în 1942 sau în 1943. Cu toate contactele importante şi cu 

toate enormele ajutoare primite din Vest, autorităţile sovietice au continuat să 

supravegheze îndeaproape relaţiile externe şi să se preocupe de modul cum va arăta 

Europa de după război. În Uniunea Sovietică exista temerea că Anglia şi S.U.A. îşi vor 

modifica orientarea după capitularea Axei, încercând să antreneze Germania într-un 

război împotriva comunismului sovietic; simultan, din partea occidentalilor, exista 

temerea că, dimpotrivă,  avansarea sovietică în Europa Est-Centrală le va consolida 

poziţia în zonă şi va marca începutul unei noi perioade de expansiune comunistă spre 

Vest. Aceste temeri, reale, au continuat să se exprime şi în diferitele conferinţe la nivel 

înalt ale Aliaţilor de la Teheran, Yalta sau Potsdam.  

           Încă de la sfârşitul anului 1943, devenise clar că înfrângerea Reichului şi a 

aliaţilor ori sateliţilor lui era nu numai probabilă ci şi posibilă. Cei „Trei Mari‖ – 

Roosevelt, Churchill şi Stalin – se întâlnesc pentru prima oară la Teheran pentru a 

studia problemele teritoriale de după război şi pentru a stabili o strategie comună
45

. 

După cum am menţionat, reuniunea de la Teheran s-a încheiat cu Declaraţia celor Trei 

Puteri (datată 1 decembrie 1943), prin care cei Trei Mari îşi exprimau  hotărârea „de a 

conlucra sincer şi deschis”, atât în timpul războiului cât şi după aceea
46

. 

Ulterior, o semnificaţie şi consecinţe aparte pentru evoluţia situaţiei 

internaţionale a avut-o vizita premierului Winston Churchill la Moscova, în octombrie 

1944. A fost un prilej de a regla, încă din prima seară a negocierilor directe cu Stalin, la 

9 octombrie 1944, interesele Marii Britanii şi ale Uniunii Sovietice în Europa de Est şi 

Balcani
47

. Potrivit Memoriilor lui Churchill, Stalin a acceptat propunerea britanică de a 

                                      
43

 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., vol. I, p. 274. 
44

 Ibidem, p. 275; vezi şi Roy Medvedev, op. cit., p. 94-123. 
45

 Leonida Loghin, Al doilea război mondial. Cronologie, Bucureşti, Editura Politică, 

1984, p. 317; vezi, de asemenea, în acest volum, secţiunea I, cap. Relaţii internaţionale şi 

desfăşurări militare. 
46

 Ibidem; Marusia Cîrstea, Istorie contemporană universală (1919-1947), Craiova, 

Editura Universitaria, 2008, p. 273-281. 
47

 Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Bucureşti, Editura ALLFA, 2000, 

p. 4. 



 92 

încheia un „acord procentual‖ care delimita „zonele de influenţă‖ ale Marilor Puteri 

virtual învingătoare pe seama României, Bulgariei şi Ungariei, Iugoslaviei şi Greciei
48

.  

În perioada următoare, până la sfârşitul ostilităţilor în Europa şi imediat după 

aceea, Kremlinul s-a dovedit deosebit de întreprinzătoare în organizarea şi succesul 

conferinţelor istorice ale liderilor SUA, Marii Britanii şi URSS – cei Trei Mari – de la 

Yalta (4-11 februarie 1945)
49

 şi Potsdam (Berlin), în 17 iulie – 2 august 1945
50

. 

La Teheran şi Yalta au fost abordate atât problemele generale strategice şi 

politice  ale conflagraţiei, cât şi unele speciale, precum, îndeosebi, în februarie 1945, 

situaţia Europei Est-Centrale în perspectiva sfârşitului conflictului. Rolul URSS s-a 

dovedit precumpănitor în adoptarea şi aplicarea tuturor deciziilor relativ la zona în 

discuţie, fie în perspectiva terminării războiului, fie în condiţiile lumii postbelice şi ale 

izbucnirii Războiului Rece, care a reieşit ori a succedat imediat Conflictului mondial 

„cald‖ dintre 1939 şi 1945. Europa Est-Centrală rămasă sub ocupaţia Kremlinului a fost 

izolată de restul lumii prin faimoasa „Cortină de fier‖, supusă de cuceritori unui intens 

proces de sovietizare/comunizare, iar aceasta în spiritul avertismentului lui Stalin din 

primăvara anului 1945 în sensul că, pretutindeni acolo unde se  vor afla tancurile 

Armatei Roşii, se vor impune regimuri similare cu sistemul comunist sovietic! Devenise 

evident că prezenţa Armatei Roşii pe teritorii atât de întinse şi de o importanţă vitală 

oferea Kremlinului poziţii deosebit de puternice în relaţiile sale cu Marii Aliaţi. Stalin 

considera poziţiile teritoriale câştigate drept oportunităţi spre a extinde orânduirea de tip 

sovietic în ţările ajunse la discreţia sa; şi chiar aceasta avea s-o facă, în condiţiile când 

Aliaţii de odinioară ai U.R.S.S. nu se opuneau în mod hotărât. Referindu-se la acest 

fenomen, H. Kissinger, fostul secretar de stat al SUA, a subliniat convingător după cum 

ne reamintim că: „De fapt, controlul absolut exercitat de Stalin asupra Europei de Est a 

fost disputat doar retoric de Democraţii şi niciodată într-o manieră care ar fi implicat 

riscuri pe care Stalin să le fi luat în scris. Ca rezultat, Uniunea Sovietică a fost în stare 

să-şi transforme ocupaţia militară într-o reţea de regimuri satelit”
51

. 

La terminarea războiului, în funcţie de succesele militare repurtate şi în temeiul 

achiziţiilor teritoriale şi al „sferelor de interese‖ recunoscute, al prestigiului 

internaţional câştigat, URSS a accesat în categoria rară şi de invidiat a superputerilor 

planetei, singură ea şi pentru câteva decenii numaidecât în parteneriat cu SUA. 
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23 AUGUST 1939: 

DRAMA UNUI PACT SAU PACTUL DRAMEI ROMÂNILOR 

Istoria celui de-al doilea război mondial în ansamblu a fost marcată, 

firesc, de o sumă de date marcante. Şi, totuşi, numai una prezintă o semnificaţie 

aparte, în sensul că, fără a trimite la vreun eveniment notoriu din perioada 1 

septembrie 1939 – 2 septembrie 1945, dimpotrivă l-a precedat, dar intră în 

discuţie dat fiind că, pur şi simplu, l-a determinat de o manieră categorică. Este 

în discuţie, după cum cititorul poate deduce din titlul acestui capitol, faimosul 

Pact Hitler-Stalin sau Ribbentrop-Molotov, după numele miniştrilor de 

externe desemnaţi de către cei doi dictatori pentru a-l negocia şi semna în 

noaptea de 23/24 august 1939 la Kremlin şi care, de atunci încoace, deţine o 

întâietate indiscutabilă în privinţa tuturor superlativelor negative ale defunctului 

veac al XX-lea: cel mai catastrofal, cel mai controversat, cel mai nenorocit, cel 

mai odios, cel mai sumbru, cel mai plin de consecinţe document
1
. Istorici de 

faimă mondială ai conflictului secolului trecut (Arnold Toynbee, A. J. P. Taylor, 

Pierre Renouvin, Maurice Baumont, Donald Cameron Watt, Jean – Baptiste 

Duroselle, Andreas Hillgruber, Henri Michel ş.a.) s-au exprimat de mult în acest 

sens, iar studiile recente, întemeiate pe dezvăluirile de ultim moment ale 

arhivelor secrete, i-au confirmat pe deplin. Reţinem un singur exemplu: opinia 

categorică expusă de un istoric polonez în sensul că Pactul de la 23 august 1939 

şi protocolul său secret deopotrivă au servit drept „fundament pentru 

izbucnirea celui de-al doilea război mondial (subl. ns.)‖
2
. 
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Fapt remarcabil, România a fost una dintre cele dintâi victime ale 

sistemului european odios introdus de Pactul Hitler-Stalin. Ceea ce, de fel, n-a 

constituit un temei de recunoaştere, dimpotrivă, un impuls pentru a-l repudia cu 

violenţă. Într-un asemenea context, fără îndoială, 22 iunie 1941 a reprezentat 

pentru România lui Ion Antonescu revanşa strălucită pentru tot ceea ce 

produsese ori simbolizase 23 august 1939
3
.  

Pe de altă parte, în chip surprinzător, Pactul din 23 august 1939, deşi 

respins de toată lumea, iar regimurile lui Hitler şi Stalin s-au prăbuşit definitiv, 

rămâne încă în funcţiune! Iată de ce, tocmai având în vedere scopurile şi 

urmările documentului în discuţie, caracterul criminal întru totul şi pentru toate 

al înţelegerii convenite între cei doi monştri ai istoriei mondial, Hitler şi Stalin
4
, 

ne întâlnim cu o situaţie unică în istoria mondială a diplomaţiei în care nu se 

poate recomanda respectarea principiului clasic al dreptului internaţional potrivit 

căruia Tratatele sunt încheiate spre a fi respectate, ci, dimpotrivă, dictonul 

agresorilor de profesie în materie: Pacta sunt delenda! 

Aşa precum în cursul conflagraţiei mondiale de la începutul veacului 

trecut, între 1939 şi 1945 una dintre problemele „vedetă‖ care s-a instalat în 

atenţia politicienilor, diplomaţilor şi militarilor, a istoricilor şi, deopotrivă, a 

opiniei publice, priveşte cauzele imediate, condiţiile concrete în care a devenit 

posibilă evoluţia evenimentelor în direcţia izbucnirii ostilităţilor la 1 septembrie 

1939, la început prin atacarea Poloniei de către Germania, iar apoi, cu începere 

de la 2-3 septembrie 1939, prin implicarea Marii Britanii şi a Franţei de partea 

statelor agresate.  

Ceea ce s-a petrecut este de-acum prea bine cunoscut pentru a fi detaliat. 

Este suficient să reţinem că, prin jocul alianţelor s-au conturat, între 1939 şi 

1941, cele două tabere ostile care se vor confrunta în conflictul secolului al XX-

lea. Relativ la cursul evenimentelor în direcţia datei fatidice de 1 septembrie 

1939, studiile de specialitate datorate unor prestigioşi istorici din întreaga lume 

conchid că, în determinarea faptelor spre finalitatea cunoscută, s-au dovedit 

hotărâtoare tendinţele de expansiune teritorială şi ideologică ale puterilor 

revizioniste – în ordine: Germania, U.R.S.S., Italia şi Japonia. Pe de altă parte, 

liderul celui de-al III-lea Reich, Adolf Hitler, nu ar fi putut să „arunce‖ lumea în 

război, dacă nu ar fi beneficiat, în sensul cel mai deplin al cuvântului, de 

avantajele faimoasei politici de conciliere promovată după 1933 de cabinetele 

de la Londra şi Paris faţă de Germania nazistă, şi care, cum se ştie, a culminat cu 

înţelegerea de la München din septembrie 1938. 

                                      
3
 Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-1944: România şi proba 

bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 23-24; Gh. Buzatu, 

coordonator, Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 149. 
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politico-diplomatice dintre Stalin şi Hitler, în vol. Antonescu, I, Veneţia, 1986.  
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Deopotrivă, în momentul decisiv, în luna august 1939, Hitler a beneficiat 

din plin de cotitura survenită în politica generală a U.R.S.S.: de la negocierile 

angajate cu Marea Britanie şi Franţa pentru bararea agresiunii fasciste în 

Europa, inclusiv pe cale militară, la apropierea faţă de cel de-al III-lea Reich, 

concretizată la 23 august 1939 într-un pact bilateral de neagresiune. Având în 

vedere atât conţinutul documentului care, cel puţin momentan, regla în felul său, 

„conturile‖ dintre cele două puteri reprezentând forţele ireconciliabile ale 

comunismului şi fascismului, cât şi consecinţele sale, imediate şi de perspectivă, 

Tratatul de neagresiune sovieto-german a avut un rol fatal pentru destinul păcii 

europene şi mondiale. Pentru moment, graţie Pactului, Hitler a devenit arbitrul 

indiscutabil al păcii europene, atunci când el nu mai dispunea în repertoriul său 

decât de o singură soluţie – războiul! 

Elocvent în acest sens a fost dialogul liderilor diplomatici ai Germaniei 

şi Italiei din 11 august 1939, atunci când contele Galeazzo Ciano s-a interesat de 

pretenţiile reale ale Berlinului la adresa Poloniei: „Ei bine, ce doriţi Dv. în 

definitiv – Coridorul [polonez] sau Danzigul?‖, l-a chestionat ministrul de 

Externe al Italiei pe omologul său german, Joachim von Ribbentrop. Replica 

acestuia din urmă a fost în consens cu politica promovată de Führerul Adolf 

Hitler:  

- „… Noi vrem războiul!‖
5
. 

Potrivit unor reputaţi specialişti, derularea evenimentelor în linie dreaptă 

în direcţia izbucnirii celui de-al doilea război mondial a fost marcată de acordul 

de la München din 29 septembrie 1938 şi de Pactul Hitler-Stalin din 23 august 

1939. Dintre cei care au investigat „Münchenul‖, reţinem pe Maurice Baumont, 

Pierre Renouvin, J.-B. Duroselle, D. C. Watt, A. J. P. Taylor, Telford Taylor, 

Klaus Hildebrand, Jiri Hochman, M. S. Hitchins, Martin Gilbert şi Richard 

Gott
6
. În opinia lui Telford Taylor, acordul din 28 septembrie 1938 a constituit 

                                      
5
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p. 547. 
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origines de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Payot, 1969, passim; Pierre Renouvin, 

Histoire des relations internationales, VIII/2, Paris, Hachette, 1958, p. 136-139; J.- B. 

Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris, 1971, p. 219; D. C. Watt, 

How War Came. The Immediate Origins of the Second World War,1938-1939, London, 

Heinemann, 1989, passim; A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War, 

London, 1961, passim; Sydney Aster, 1939. The Making of the Second World War, 

London, 1973, passim; Telford Taylor, Munich. The Price of Peace, New York, 1980, 
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1938, Ithaca-London, 1984, passim; M. S. Hitchens, Germany, Russia and the Balkans. 

Prelude to the Nazi-Soviet Non-Agression Pact, Boulder – New-York, 1983, passim; 

Martin Gilbert, Richard Gott, Conciliatorii, Bucureşti, 1966, passim.  
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„un punct crucial al istoriei moderne‖
7
, în vreme ce, potrivit celebrului istoric 

britanic A. J. P. Taylor, prin voinţa liderilor guvernelor Germaniei, Italiei, Marii 

Britanii şi Franţei, în capitala bavareză sistemul de la Versailles „a fost nu 

numai ucis, ci şi înmormântat‖
8
. 

Comparativ cu Münchenul, Pactul de la 23 august 1939 încheiat la 

Moscova a fost şi este mult mai aspru judecat de istorici, iar aceasta, evident, în 

raport cu rostul său nemijlocit în sacrificarea păcii şi deschiderea căii spre 

declanşarea celui de-al doilea război mondial. Vom aminti, în acest sens, 

demonstraţiile şi concluziile convingătoare expuse de cunoscuţi istorici şi 

kremlinologi, precum, în primul rând: Michel Heller şi A. M. Nekrici
9
, A. J. P. 

Taylor
10

, William Carr
11

, William L. Shirer
12

, Pierre Renouvin
13

, Maurice 

Baumont
14

, Alan Bullock
15

, Sebastian Haffner
16

, Wolfgang Leonhard
17

, P. M. 

H. Bell
18

, V. M. Falin
19

 sau N. V. Zagladin
20

 sau Gabriel Gorodetscky
21

. 

Punctele de vedere exprimate, dincolo de unele nuanţe, explicabile date fiind 

unghiul şi momentele abordării problemei, concordă în mod tulburător. Michel 

Heller şi A. M. Nekrici, de pildă, descifrează că, la 23 august 1939, „o cotitură 

s-a produs realmente în istoria Europei şi a lumii – Uniunea Sovietică a deschis 

poarta războiului [mondial] semnând Pactul cu Germania (subl. ns.)‖
22
, în 

vreme ce cunoscutul ziarist şi istoric american William L. Shirer a consemna că 

Stalin, „inamicul mortal‖ al lui Hitler, „a făcut posibilă‖ decizia acestuia de a 

ataca Polonia la 1 septembrie 1939
23

. Maurice Baumont, membru al Institutului 

Franţei, nu i-a contrazis pe cei citaţi, dimpotrivă – a susţinut şi el – Pactul de la 
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8
 A. J. P. Taylor, op. cit., p. 181. 
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14
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15

 Hitler. A Study în Tyrany, London, 1976, p. 531. 
16
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17

 Betrayed. The Hitler-Stalin Pact of 1939, New-York, 1989, passim. 
18

 The Origins of the Second World War în Europe, London – New-York, 1987, 

p. 262. 
19

 Vezi 1939 god. Uroki istorii, Moskva, 1990, p. 319 şi urm. 
20

 Vezi Istoriia uspehov i neudaci sovetskoi diplomaţii, Moskva, 1990, p. 110 şi 

urm. 
21

 Vezi Grand Delusion. Stalin and the German Invasion of Russia, New Haven 

and London, Yale University Press, passim.  
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 Michel Heller, A. M. Nekrici, op. cit., p. 284. 
23

 William L. Shirer, op. cit., p. 566. 
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23 august 1939 „a încurajat puternic pe Hitler să rişte declanşarea <<marelui 

conflict>> (subl. ns.)‖
24
, ceea ce şi marele istoric Pierre Renouvin reţinuse, 

anume că „Pactul de la 23 august 1939 a fost acela care a decis soarta păcii 

(subl. ns.)‖
25
. Alan Bullock, cel dintâi biograf de celebritate mondială al lui 

Hitler, observa că, mulţumită Pactului cu Stalin, Führerul a căpătat „mâinile 

libere‖ pentru a putea invada Polonia în 1939 fără nici un fel de riscuri
26

. Walter 

Hofer, într-o apreciată lucrare specială, constată şi el că liderul de la Kremlin a 

fost cel care i-a dat lui Hitler „semnalul verde‖ să pornească războiul
27

, opinie 

împărtăşită de N. V. Zagladin
28

 ori de A. Avtorchanov
29

.  

Un alt aspect, examinat în detaliu după anul 1948 în istoriografia 

occidentală, combătut vehement de istoricii de la Moscova a fost acela al 

preţului cu care Hitler a smuls, în 1939, lui Stalin, semnătura lui Molotov pe 

Pactul de neagresiune. Şi în această privinţă, în prezent, lucrurile sunt clare. 

Condiţia finalizării negocierilor, desfăşurate în cea mai mare taină, a fost 

încheierea unui protocol adiţional secret, în conformitate cu care Berlinul 

recunoştea în „sfera de interese‖ a Kremlinului – mergându-se până la acordarea 

„dreptului‖ de ocupaţie – mai multe state sau porţiuni de state, incluzând ori 

vizând Finlanda, Ţările Baltice, Polonia şi România. Lucrurile fiind de-acum 

bine cunoscute, vom face apel la recunoaşterile unor specialişti. Revenim, prin 

urmare, la Michel Heller şi A. M. Nekrici, atât de categorici şi de această dată: 

„După ce U.R.S.S. a semnat protocolul secret în privinţa sferelor de influenţă, 

Germania şi-a văzut asigurat spatele în Est. Calea atacului împotriva Poloniei 

era deschisă‖
30
. William L. Shirer insista în a demonstra cum, prin „târgul 

cinic‖, „sordid‖ cu Hitler, Stalin „a dat semnalul unui război [contra Poloniei] 

care, după toate probabilităţile, avea să ia proporţiile unui conflict mondial‖
31

.  

Semnificaţia generală şi consecinţele dezastruoase pentru România ale 

protocolului secret în discuţie au fost evidenţiate adeseori şi de istoricii români 

Viorica Moisuc
32

, Valeriu Florin Dobrinescu
33
, Mircea Muşat şi Ion 

Ardeleanu
34

, Florin Constantiniu
35
. În ce-l privea, istoricul rus N. V. Zagladin, 

                                      
24

 Maurice Baumont, La Faillite de la paix, II, p. 873. 
25

 Pierre Renouvin, Histoire…, VIII2, p. 198. 
26

 Alan Bullock, op. cit., p. 531. 
27

 Vezi Hitler dechaîne la Guerre, Paris, 1967, p. 112.  
28

 N. V. Zagladin, op. cit., p. 111-113.  
29

 Vezi Imperiia Kremlina. Sovetskii tip kolonializma, Vilnius, 1990, p. 110 şi 

urm.  
30

 Michel Heller, A. M. Nekrici, op. cit., p. 284. 
31

 William L. Shirer, op. cit., p. 583. 
32

 Vezi Premisele izolării politice a României, 1919-1940, p. 360-366. 
33

 Vezi Bătălia pentru Basarabia, 1918-1940, Iaşi, 1991, p. 121 şi urm. 
34

 Vezi România după Marea Unire, II2. 1933-1940, Bucureşti, 1988, p. 1514-

1516. 
35

 Vezi Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, 



 101 

confirmat de apariţia la Moscova a pseudo-jurnalului lui V. M. Molotov
36

, 

conchidea fără şovăire: „În asemenea condiţii istorice concrete [august 1939], 

Hitler a fost mai interesat în neutralizarea U.R.S.S.-ului decât Uniunea Sovietică 

în neutralizarea Germaniei. Aceasta s-a şi reflectat în semnarea protocolului 

secret, propus Germaniei ca anexă la Pactul de neagresiune şi care delimita 

sferele de influenţă în Europa de Est. U.R.S.S., după cum i se părea lui Stalin, 

neriscând nimic, dobândea posibilitatea să-şi extindă teritoriul, recăpătând ceea 

ce pierduse în cursul războiului civil. Practic, Stalin, încheind târgul cu Hitler, a 

aprins <<lumina verde>> pentru agresiunea fascistă în Europa (subl. ns.). 

Această alegere reflecta concepţia sovietică despre <<interesele U.R.S.S.>> şi 

despre a căror prioritate s-a vorbit încă la Congresul al XVII-lea al P.C. (b) 

[ianuarie 1934]‖
37

. 

Se desprinde realitatea indiscutabilă că Pactul de neagresiune sovieto-

german din 1939, „întărit‖ de protocolul adiţional secret semnat concomitent la 

Moscova, precum şi toate documentele secrete şi nesecrete convenite în 

următorii doi ani între Berlin şi Kremlin
38
, au afectat într-o măsură decisivă 

situaţia bătrânului continent, înlesnind nu numai izbucnirea celui de-al doilea 

război mondial, ci, mai mult, prin forţa desfăşurărilor impuse de conflict şi prin 

prisma consecinţelor rezultate, au contribuit la modificarea configuraţiei 

teritoriilor unor ţări din zonă şi, deopotrivă, au predeterminat schimbarea pentru 

mai multe decenii a regimurilor politice din Europa Est-Centrală. 

În mod concret, încă din 10 martie 1939, în Raportul prezentat la cel de-

al XVIII-lea Congres al P.C. (b), I. V. Stalin se pronunţase „pentru pace‖ şi 

întărirea legăturilor comerciale „cu toate ţările‖
39
. Oferta dictatorului roşu nu a 

rămas neobservată la Berlin, mai ales că la 3 mai 1939 a fost succedată de o altă 

mişcare semnificativă la conducerea diplomaţiei sovietice: înlocuirea lui M. M. 

Litvinov, de naţionalitate evreu şi unul dintre proeminenţii combatanţi, alături 

de Louis Barthou sau Nicolae Titulescu, pentru securitatea europeană, cu V. M. 

Molotov, liderul în funcţie al guvernului de la Moscova
40

. Mai apoi, la 

confluenţa lunilor iulie-august 1939, la Berlin s-au desfăşurat convorbiri secrete 
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între funcţionari ai ambasadei U.R.S.S. (Astahov, Babarin) şi cei ai M.A.E. 

german, fiind dezbătute atât problemele economico-financiare, cât şi unele 

politice, precum „interesele‖ reciproce în zonele dintre Marea Baltică şi Marea 

Neagră
41

. Sovieticii au „muşcat din momeală‖, iar în consecinţă, la 14 august 

1939, Ribbentrop l-a instruit pe ambasadorul german la Moscova să se prezinte 

la Molotov pentru a-i transmite că „între Germania şi U.R.S.S. nu există 

conflicte reale de interese‖
42
. Întâlnirea V. M. Molotov – Friedrich Werner von 

der Schulenburg a avut loc chiar a doua zi şi, în cursul ei, liderul sovietic s-a 

interesat dacă partea germană avea în vedere încheierea unui pact de 

neagresiune U.R.S.S. – Germania, context în care diplomatul german a sugerat 

ca Ribbentrop să efectueze o vizită în capitala sovietică
43

. Cum derularea 

evenimentelor pe plan internaţional devenise presantă, după numai câteva zile, 

la 19 august 1939, Molotov şi contele Schulenburg s-au întâlnit în două rânduri 

pentru a pune la punct un „proiect‖ al Pactului de neagresiune sovieto-german
44

, 

cu sublinierea faptului că Ribbentrop era aşteptat la Moscova, dacă se parafa 

tratatul comercial şi de credit bilateral, negociat pe atunci la Berlin
45

.  

Din stenograma sovietică a primei întrevederi Molotov – Schulenburg 

din 19 august 1939 se desprind câteva elemente extrem de importante. Astfel, 

Schulenburg, exprimând temerile lui Ribbentrop în privinţa evoluţiei crizei 

germano-polone, a insistat pentru negocieri „accelerate‖ între Moscova şi 

Berlin. El a explicat despre ce era vorba, fiind imposibil să se presupună că 

U.R.S.S. n-ar fi cunoscut stadiul disputei dintre Berlin şi Varşovia. Aceasta 

întrucât diplomatul german l-a avertizat pe Molotov: „La Berlin există temerea 

că un conflict poate izbucni pe neaşteptate între Germania şi Polonia (subl. 

ns.)‖
46

.  

Un alt element semnificativ privea oferta lui Schulenburg, pentru care 

problema Pactului de neagresiune sovieto-german apărea „clară‖, documentul 

trebuind – în viziunea guvernului german – să cuprindă două dispoziţii: 

excluderea războiului între contractanţi şi intrarea imediată în vigoare, cu un 
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termen de valabilitate de 25 de ani
47
. A fost un prilej pentru ca, replicând, 

Molotov să explice că se puteau adopta ca modele pactele omoloage încheiate 

de U.R.S.S. cu Polonia, Letonia sau Estonia, ceea ce interlocutorul său n-a 

respins. Dimpotrivă, el a insistat, adăugând, în premieră în cadrul discuţiilor la 

acel nivel, că Hitler era „gata să ţină cont de tot ceea ce U.R.S.S. ar dori [să fie 

reglementat prin pact] (subl. ns.)‖
48

.  

Cel de-al treilea element intervenit în întrevederea Molotov – 

Schulenburg din 19 august 1939, de o importanţă capitală pentru desfăşurarea şi 

impulsionarea evenimentelor, a constat în insistenţele diplomatului german ca 

Joachim von Ribbentrop să fie primit neîntârziat la Moscova. Cu atât mai mult 

cu cât Adolf Hitler însuşi acorda vizitei „o enormă importanţă (subl. ns.)‖
49

.  

În acest cadru, discuţiile au ajuns, pentru prima dată, la problema unui 

protocol adiţional secret al Pactului de neagresiune sovieto-german. Nu putem 

ignora faptul că, în vreme ce sursele diplomatice germane relevă că iniţiativa 

unui asemenea protocol a aparţinut în mod sigur sovieticilor
50

, documentele 

sovietice preferau să menţină lucrurile în nebuloasă, lăsând chiar să se înţeleagă 

că, dimpotrivă, partea germană şi-ar fi asumat „plăcerea‖ de a provoca explicaţii 

pe tema respectivă
51
. Din stenograma sovietică a întrevederii, reţinem, spre 

ilustrare, acest pasaj cuprinzând motivaţia contelui Schulenburg pentru a 

determina Moscova să acorde O.K.-ul pentru vizita lui Joachim von Ribbentrop: 

„[Venind la Moscova] Ribbentrop ar putea încheia un protocol în care ar intra 

toate problemele deja menţionate [în cursul reuniunii], precum şi acelea ce ar 

putea surveni în cursul turneului. Timpul presează…(subl. ns.)‖
52

.  

Opinăm că oficialii sovietici au iniţiat discuţiile despre protocolul 

auxiliar secret fie numai şi pentru faptul că, la data respectivă, din august 1939, 

Kremlinul era acela care se lăsa „cumpărat” de Berlin, iar aceasta presupunea 

un „preţ”, înglobat integral într-un asemenea document. De cealaltă parte, 

oficialii germani, executând dispoziţiile lui Adolf Hitler, s-au declarat dispuşi să 

câştige „bunăvoinţa‖ U.R.S.S., oferindu-i avantaje teritoriale de la Marea 

Baltică la Marea Neagră, prevăzute în chip precis în protocolul secret revendicat 

de sovietici. Molotov şi-a jucat însă rolul până la capăt. El a promis, la sfârşitul 
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întrevederii din 19 august 1939, că avea să transmită guvernului său „tot ceea ce 

a declarat Schulenburg‖
53
. Cât priveşte vizita lui Joachim von Ribbentrop, ea 

devenise… inevitabilă, de vreme ce Kremlinul deja se îngrijea de „etapele‖ ei, 

mai cu seamă că „deciziile‖ ce urmau a se lua „trebuie să fie mai mult sau mai 

puţin pregătite‖
54

. 

Am insistat asupra negocierilor secrete sovieto-germane la nivelul şi 

datele precizate pentru a dovedi în ce grad Germania şi U.R.S.S., pe deplin 

conştiente de gravitatea situaţiei şi de riscul izbucnirii unui război în Europa în 

1939, au parafat, totuşi, Pactul de neagresiune, devenit posibil numai pentru că 

se baza pe un târg ignobil, ascuns în spatele protocolului auxiliar secret, asupra 

căruia vom reveni.  

Reţinem pe moment, că, la 20 august 1939, Adolf Hitler s-a adresat 

personal lui I. V. Stalin, insistând pentru încheierea imediată a unui Pact de 

neagresiune sovieto-german
55
. De asemenea, Führerul desluşea că protocolul 

adiţional „dorit‖ de guvernul Uniunii Sovietice ar putea fi „clarificat substanţial 

în cel mai scurt timp, dacă un om de stat cu răspundere [Joachim von 

Ribbentrop] va putea negocia la Moscova în această privinţă‖
56

. Este superfluu 

să menţionăm că Hitler nu i-a ascuns lui Stalin toată gravitatea presiunilor 

declanşate împotriva Poloniei: „Încordarea dintre Germania şi Polonia a devenit 

intolerabilă. Atitudinea Poloniei faţă de o mare putere este astfel încât o criză 

poate izbucni în orice zi. Germania este, în orice caz, hotărâtă ca, faţă de această 

insolenţă, să facă recunoscute interesele Reichului prin toate mijloacele‖
57

. La 

Berlin şi Moscova s-au asigurat, prin toate mijloacele, transmiterea mesajului lui 

A. Hitler către destinatar
58
, precum şi obţinerea replicii lui I. V. Stalin, care s-a 

produs la 21 august 1939, deci în cel mai scurt termen posibil
59

.  

Din acea clipă, evenimentele s-au precipitat: în după-amiaza de 21 

august 1939, marile agenţii de presă anunţau ca iminentă vizita lui Joachim von 

Ribbentrop la Moscova, pentru încheierea Pactului de neagresiune sovieto-

german, cancelariile occidentale intrând în derută, nu mai puţin – ori, mai 

degrabă – cabinetele ţărilor europene mici şi mijlocii, ca şi opinia publică 

internaţională.  

Ireparabilul se produsese, iar cursa spre război n-a mai putut fi stopată.  

Negocierile militare anglo-franco-sovietice, angajate anterior la Moscova 

pentru stoparea agresorului german, au eşuat. Ca un corolar al înţelegerii între 

Berlin şi Kremlin. În vreme ce I. V. Stalin era nerăbdător să fructifice avantajele 
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Pactului, A. Hitler, beneficiind de mână liberă din partea U.R.S.S., se pregătea 

de război. La 22 august 1939, la întrunirea secretă cu cadrele de comandă ale 

Wehrmachtului, Führerul avea să declare: „Eu am provocat gradual schimbarea 

politicii [Germaniei] vis-à-vis de Rusia (subl. ns.). Cu prilejul tratatului 

comercial [19 august 1939], au fost angajate negocieri politice. Finalmente, ruşii 

au prezentat o propunere de pact de neagresiune…‖
60
. În curând, Joachim von 

Ribbentrop va semna Pactul, astfel că soarta Poloniei, izolată, era pecetluită. 

Nici Marea Britanie sau Franţa nu mai puteau interveni eficace. După ce 

desăvârşise preparativele politice, se lăuda Hitler, calea era de-acum „deschisă 

militarilor… Distrugerea Poloniei are prioritate… Chiar dacă războiul 

izbucneşte în Vest, distrugerea Poloniei rămâne obiectivul principal‖
61

.  

În felul acesta, semnând Pactul de neagresiune cu Kremlinul, Reichul 

nazist a evitat un război pe două fronturi, cu U.R.S.S. şi cu Puterile Occidentale 

în acelaşi timp, dar a acceptat „riscul‖, care avea să se concretizeze între 1 şi 3 

septembrie 1939, al unul conflict cu Marea Britanie şi Franţa în Vest şi al unei 

campanii contra Poloniei, în Est. Drept urmare, la 23 august 1939, Hitler a 

stabilit „Ziua Z‖, pentru punerea în aplicare a „Planului Alb‖ (Fall Weiss) din 

aprilie precedent – atacarea Poloniei – pentru data de 26 august 1939, ora 4,30
62

.  

Dar, cu toate că decizia fusese proclamată … „irevocabilă‖, Führerul 

avea să revină asupra ei, după ce Benito Mussolini l-a înştiinţat că Italia nu 

putea intra în război şi după ce s-a anunţat semnarea la Londra a unui acord 

anglo-polonez. În schimb, la 31 august 1939, în plin miez de zi, Hitler a semnat 

totuşi „directiva de război‖ nr. 1, care stabilea necondiţionat invadarea Poloniei 

în ceasurile imediat următoare, mai precis la 1 septembrie 1939, ora 4,45
63

. 

În acest răstimp, Joachim von Ribbentrop şi consilierii săi diplomatici 

ajunseseră la Moscova. La 23-24 august 1939, la Kremlin, în cursul celor două 

runde de negocieri, J. von Ribbentrop a căzut de acord cu I. V. Stalin şi V. M. 

Molotov asupra conţinutului Pactului de neagresiune. A ridicat probleme, după 

cum era de aşteptat, protocolul auxiliar secret, astfel că Ribbentrop, pentru a 

răspunde exigenţelor de ultimă oră ale sovieticilor în privinţa delimitării 

„sferelor de interese‖ în Europa de Est, a trebui să solicite, în regim de maximă 

urgenţă, aprobarea Führerului la Berlin
64

. Acordul lui Hitler s-a dat neîntârziat, 

fiind receptat la Moscova – la 23 august 1939, orele 23,00
65
, în aşa fel încât, în 

zorii zilei următoare, Joachim von Ribbentrop şi V. M. Molotov au parafat 

Pactul de neagresiune
66
. Documentul, întocmit în două exemplare, în limbile 
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germană şi rusă, ambele având aceeaşi valoare, au fost încredinţate agenţiilor de 

presă şi marilor cotidiane, care s-au grăbit, în frunte cu „Pravda‖, să-l publice în 

aceeaşi zi
67
. Un fapt esenţial: protocolul adiţional, privind delimitarea „sferelor 

de interese‖ între semnatari, beneficiind, de asemenea, de două variante, nu a 

fost menţionat de nimeni, deşi el făcea parte integrantă din Pactul de 

neagresiune
68
. În acest sens, articolul 4 al protocolului era cât se poate de 

categoric: documentul trebuind să fie păstrat de către Puterile Contractante „în 

cel mai strict secret‖
69
. Şi, în adevăr, semnatarii au ştiut să se ţină de cuvânt, 

chiar şi după 22 iunie 1941, când s-au confruntat unul cu celălalt într-un război 

pe viaţă şi pe moarte! Aşa se face că, deşi existenţa protocolului auxiliar a fost 

bănuită din prima clipa de toată lumea, mai ales în baza graficului extinderilor 

teritoriale sovietice „paşnice‖ dintre Marea Baltică şi Marea Neagră (inclusiv 

România) în 1939-1940, textul n-avea să iasă la iveală decât după conflictul din 

1939-1945. Iar aceasta în condiţii care ţin mai degrabă de cazurile celebre 

întâlnite doar în poveştile de spionaj
70
… Textul original al variantei în limba 

germană a protocolului secret s-a pierdut în anii războiului, în cursul 

bombardamentelor şi transferului arhivelor pe teritoriul Reichului nazist. Dar s-

au păstrat, ca printr-un miracol, copii ale documentului. Ele au fost capturate de 

Aliaţi, în speţă de americani, la sfârşitul ostilităţilor. Protocolul secret şi celelalte 

probe privind pregătirea, parafarea şi aplicarea „târgului‖ sovieto-german din 

august 1939 aveau să fie valorificate, în scop ştiinţific dar şi propagandistic, cu 

începere din anul 1948, în plin „război rece‖, în capitalele occidentale
71

. 

Sovieticii, prinşi în culpă gravă, au refuzat cu obstinaţie să recunoască … 

valabilitatea probelor dezvăluite. Dimpotrivă, aşa cum era regula propagandei 

staliniste, ei au replicat cu violenţă, în primul rând printr-o celebră broşură
72

, 

girată de Biroul Sovietic de Informaţii. Abia după… 40 de ani, în condiţiile 

transformărilor de după 1985, legate de epoca lui Mihail Gorbaciov, U.R.S.S., în 

sfârşit, a recunoscut oficial existenţa protocolului auxiliar secret. La 24 

decembrie 1939, în baza raportului unei Comisii speciale (Iakovlev), protocolul 

adiţional şi toate celelalte înţelegeri secrete germano-sovietice din 28 august – 

28 septembrie 1939, aferente Pactului de neagresiune din 23 august 1939
73

 au 
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fost declarate „nule şi neavenite din punct de vedere juridic, cu începere din 

momentul încheierii lor‖
74

.  

Se impune să remarcăm în context un caz aproape unic în istorie, şi 

anume că, deşi documentele secrete sovieto-germane din 1939 au fost atinse de 

nulitate din chiar momentul semnării, realităţile istorice pe care le-au modificat 

ori le-au impus în 1939-1940, în detrimentul Poloniei sau României, au rămas ... 

încă în vigoare
75
. Ceea ce, după prăbuşirea Germaniei naziste şi, mai apoi, a 

U.R.S.S., în condiţiile actuale ale făuririi şi extinderii Noii Europe, trebuie să 

recunoaştem că reprezintă în fond nu atât o ironie, cât o sfidare a istoriei. Nu 

mai puţin, o mare nedreptate. 

În condiţiile precizate, se impune de la sine încheierea că, deopotrivă cu 

Ţările Baltice şi Polonia, pentru care Hitler a obţinut la 17 septembrie asigurarea 

lui Stalin de a o ataca dinspre răsărit
76

, România s-a aflat tot timpul nemijlocit în 

obiectiv cu prilejul pertractărilor sovieto-germane care au condus la Pactul din 

23 august 1939. Este şi motivul pentru care anume detalii din paginile 

precedente pot să apară obositoare, dar, considerăm, concludente pentru a 

surprinde contextul general în care s-a ridicat şi a fost reglementată pe moment 

problema „sferelor de interese‖ germane şi sovietice în spaţiul dintre Marea 

Baltică şi Marea Neagră în vara-toamna anului 1939. România, cum s-a 

constatat, departe de a se implica în vreun fel în jocul Marilor Puteri, a 

reprezentat ceea ce a fost grav în asemenea împrejurări, şi anume un obiectiv şi, 

deopotrivă, un temei al soluţionării diferendului sovieto-german într-un moment 

fatidic pentru soarta Europei – pregătirea şi declanşarea celui de-al doilea război 

mondial. Interesat în înscrierea Bucureştilor pe orbita politicii celui de-al III-lea 

Reich, în mod deosebit pentru a-şi asigura resursele româneşti de cereale şi 

petrol absolut necesare pentru continuarea războiului
77

, A. Hitler, ajuns pe 

moment în postura de factotum al păcii şi războiului pe bătrânul continent, i-a 

comunicat, cu nereţinută satisfacţie, aliatului său, Benito Mussolini, la 25 august 

1939, că, în urma negocierilor cu U.R.S.S., se ivise în politica mondială „o 

situaţie integral nouă, care trebuia considerată ca oferind cel mai important 

avantaj posibil pentru Axă [Berlin-Roma-Tokio]‖
78
. Noua situaţie decurgea 

nemijlocit din Pactul de neagresiune tocmai încheiat la Kremlin, de vreme ce, în 

cazul unui conflict cu Puterile Occidentale, Berlinul se socotea asigurat – 

menţiona Hitler – de „atitudinea favorabilă‖ a U.R.S.S., de neutralitatea Turciei, 

precum şi de imposibilitatea implicării României în ostilităţi, împotriva Axei
79

. 
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Pentru ca, în rândurile următoare, Führerul să-i repete lui Mussolini: „… Eu 

repet odată în plus că România nu mai e în măsură să participe la un conflict 

împotriva Axei! (subl. ns.)‖
80
. Răspunzându-i în aceeaşi zi lui Hitler, Mussolini 

s-a declarat „în întregime‖ de acord cu Führerul, şi anume că Pactul sovieto-

german evitase „încercuirea‖ Reichului urmărită de Marea Britanie şi Franţa
81

, 

că el, de asemenea, „blocase‖ acţiunea României, fiind de aşteptat şi o atitudine 

corespunzătoare din partea Turciei
82

. 

Acestea fiind consecinţele, era natural ca, la Paris ori la Londra, în 

rândul întâi, Pactul sovieto-german să provoace consternare
83
. Cu atât mai mult, 

situaţia a şocat Bucureştii. O mărturisesc, în Jurnalele lor, fără pic de reţinere, 

personajele care, în acele zile, răspundeau de destinele României: regele Carol al 

II-lea şi premierul Armand Călinescu
84

. Sunt deosebit de semnificative unele 

pasaje din Jurnalul regelui Carol al II-lea: 

„Luni, 21 august 1939 

La 4 1/2 [Ernest] Urdăreanu telefonează că are ceva extrem de 

important şi de grav de comunicat. Îmi aduce ştirea, atât de neaşteptată, cât de 

dezagreabilă şi de oribilă, că Germania iscăleşte cu U.R.S.S. un pact de 

neagresiune şi că Ribbentrop merge la Moscova, ca să aducă la îndeplinire 

acest act de înaltă trădare din partea Sovietelor […]. Urdăreanu e tragic 

asupra ştirii. Eu nu sunt peste măsură de mirat, căci de mult aveam, hotărât, 

impresia că se pregătea un concubinaj între nazism şi comunism şi că între 

aceste două ţări era o secretă simpatie de interese. Totuşi, ca gest din partea 

Rusiei, este ceva scârbos să facă aşa ceva, tocmai în momentul când trata cu 

misiunile anglo-franceze o convenţie militară […]. 

Marţi, 22 august  

Dimineaţa, Călinescu şi Gafencu, ca să discutăm situaţia. Şi ei văd 

situaţia foarte în negru. Deciziunea finală este de a urma aceeaşi politică ca 

până acum, să întărim acţiunea de înarmare şi să facem eforturi pentru 

neutralitate […]. 

Miercuri, 23 august  

De dimineaţă, Călinescu, ca să studiez, din nou, întreaga situaţie care 

am, hotărât, impresia că devine din ce în ce mai gravă şi a noastră, în special, 
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extrem de dificilă […]. Iată concluziile la care am ajuns. Interesul României 

este ca anglo-francezii să fie învingători şi, în acelaşi timp, să fie ferită, cât mai 

mult, de război. În rezumat, neutralitatea cât mai lungă spre a putea păstra 

forţe proaspete şi, eventual, dacă circumstanţele o indică, să poată interveni, 

când acţiunea ar fi fost folositoare […]. Pe urmă, a venit Ernest [Urdăreanu]. El 

e întotdeauna vânat de extrema teamă a Germaniei. A venit astăzi cu ideea că 

ar trebui să facem un pact de neagresiune cu Germania, mărturisind că prin 

aceasta ar vedea o cumplită răsturnare a politicii noastre. Atât Călinescu, cât şi 

mine [eu] am respins această idee, nefiind conformă cu scopul nostru final‖.  

Nu ne îndoim că alta ar fi fost situaţia, în sensul agravării concluziilor 

desprinse de Bucureşti, în urma semnării Pactului Hitler-Stalin, dacă s-ar fi ştiut 

cu certitudine că protocolul auxiliar secret aborda o problemă care, în 

perspectivă, reprezenta o gravă ameninţare la adresa integrităţii teritoriale a 

României. Nu mai constituie demult, din 1948, după cum s-a evidenţiat, un 

secret faptul că protocolul auxiliar din 23 august 1939 cuprindea reglementări 

ale „sferelor de interese‖ ale Puterilor Contractante pentru zona dintre Marea 

Baltică şi Marea Neagră, într-o ordine precisă: 1. pentru schimbările teritoriale 

în curs ori de perspectivă din statele baltice (nominalizate: Finlanda, Letonia şi 

Lituania); 2. pentru modificările teritoriale şi politice planificate în Polonia; 3. 

pentru România. În acest ultim sens, articolul 3 al protocolului auxiliar secret 

căpătase această formulare: „În ceea ce priveşte Europa de Sud-Est, Partea 

Sovietică insistă asupra interesului ei pentru Basarabia. Partea Germană a 

declarat că manifestă o totală lipsă de interes faţă de acest teritoriu‖
85

.  

Luând în considerare extinderea înţelegerii sovieto-germane, brutalitatea 

şi scrupulozitatea celor doi parteneri în atingerea scopurilor, nu încăpea, din 

parcurgerea textului reprodus, nici o îndoială în privinţa deciziei semnatarilor, 

în cazul în speţă U.R.S.S., de a provoca cât de curând redeschiderea cazului 

Basarabiei. 

Revenind la Bucureşti, vom constata că, dacă aici, precum şi în celelalte 

capitale europene, a lipsit certitudinea unui protocol auxiliar secret de împărţire 

a „sferelor de interese‖ în sud-estul Europei, în schimb, aproape simultan cu 

încheierea Pactului de neagresiune sovieto-german la 23 august 1939 s-a născut 

bănuiala că un angajament obscur ar fi constituit, mai mult decât prilejul, 

fundamentul însuşi al târgului între cele două totalitarisme – nazism şi 

comunism.. Regele Carol II, în Jurnalul său din 22 august 1939, era cât se poate 

de categoric în acest sens: „Se mai pune întrebarea, foarte importantă, ce preţ au 

plătit germanii pentru această schimbare la faţă? Unii, cum e Urdăreanu, cred că 

[U.R.S.S. şi Germania] şi-au împărţit teritoriile Europei Orientale, mai ales cele 

poloneze şi ale noastre. În tot cazul, noi suntem în primul plan al primejdiei 

(subl. ns.)…‖ 
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Primejdia se numea, în fond, războiul. Care devenise o realitate 

inevitabilă
86
. Cu gravele şi marile ei probleme, cu distrugerile de valori 

materiale şi pierderile incalculabile de vieţi omeneşti. Cu toate consecinţele sale 

nebănuite. Şi în faţa căruia România nu avea altceva mai bun de făcut decât să 

reclame şi să-şi proclame neutralitatea.  

 

*** 

Cu mare greutate se pot afla, în analele trecutului românesc, perioade 

mai dureroase, mai grave şi mai primejdioase, pline de consecinţe incalculabile, 

decât aceea din vara – toamna anului 1940.  

Ajunsă în plin proces de izolare politico-diplomatică şi militară pe plan 

internaţional şi, ca atare, lipsită de orice sprijin prompt şi eficace din afară, 

frământată de puternice contradicţii interne şi, pe deasupra, pândită din toate 

părţile de imense pericole, disputată şi râvnită de unele dintre Marile Puteri 

europene (în primul rând, U.R.S.S. şi Germania), România – precum în alte 

rânduri Polonia, de-a lungul ultimelor trei veacuri – a ajuns în postura unui 

pacient. Aidoma Poloniei, deci, România a fost pusă pe masa de operaţie şi, în 

ciuda tuturor evidenţelor contrare, în ciuda tuturor protestelor şi dezacordurilor, 

amputată fără nici un fel de şovăire. În mai puţin de trei luni, România Mare, 

opera atâtor generaţii şi rămasă veşnic legată de memorabilul an 1918, s-a 

prăbuşit, pierzând – prin voinţa învingătorilor de moment şi ca efect direct al 

poftelor imperialismelor vecine, mari şi mici – o treime din teritoriu şi din 

populaţie, mai precis aproximativ 100 000 km
2
 şi 7 milioane de locuitori, în 

marea lor majoritate români
87

.  
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Ultimele două cabinete ale regimului carlist (Gheorghe Tătărescu – mai-

iulie 1940 şi Ion Gigurtu – iulie-septembrie 1940) s-au străduit să evite marile 

pierderi teritoriale, prin renunţarea la obligaţiile internaţionale anterioare 

(anularea garanţiilor anglo-franceze din aprilie 1939, retragerea din Societatea 

Naţiunilor etc.) şi, mai cu seamă, prin afirmarea ostentativă a dorinţei de a 

„conlucra‖ cu Reichul nazist, care, angajat faţă de vecinii României, a indicat cu 

consecvenţă Bucureştilor să accepte pretenţiile formulate de aceştia. Interesul 

Berlinului, împlinit finalmente, a fost de a domina România
88

.  

Supraveghind şi chiar dirijând schimbarea de atitudine, Regele Carol al 

II-lea era interesat să asigure supravieţuirea regimului său în condiţiile apropierii 

ţării de Germania. În acelaşi scop şi pentru a fi pe placul Berlinului, cu începere 

din ianuarie-aprilie 1940, regele recomandase „reconcilierea‖ forţelor politice 

interne, context în care s-au început negocieri cu legionarii, care, după 22 iunie 

1940, când locul Frontului Renaşterii Naţionale, singura formaţiune politică 

admisă legal sub regimul carlist, a fost luat de Partidul Naţiunii, la 28 iunie şi 4 

iulie au fost incluşi pentru prima dată legionari în guvern, prin câţiva 

reprezentanţi, în frunte cu Horia Sima însuşi
89

.  

În ce-i priveşte pe liderii celorlalte grupări şi fracţiuni politice burgheze 

şi democratice, trebuie subliniat faptul că mulţi au fost implicaţi în deciziile de 

cedare a regiunilor istorice ale Basarabiei, Nordului Bucovinei, Transilvaniei şi 

Cadrilaterului, motivând cu toţii – dar, în fapt, urmând indicaţiile camarilei – că 

erau preocupaţi de asigurarea dăinuirii cu orice preţ a statului şi poporului 

român, fiind, pe de altă parte, convinşi că soarta războiului nu fusese nicidecum 

decisă în vara anului 1940. Opţiunile lor au fost exprimate deschis în cadrul 

unor Consilii de Coroană, anume convocate de către Carol al II-lea, la 27 iunie 

şi 30-31 august 1940, pentru dezbaterea notelor ultimative sovietice în privinţa 

Basarabiei şi Bucovinei şi a presiunilor Axei în problema Transilvaniei
90
. În 

cadrul respectivelor Consilii sau în afara lor s-au exprimat categoric împotriva 

cedărilor teritoriale
91

: Nicolae Iorga
92

, Iuliu Maniu
93

 şi Gheorghe I. Brătianu
94

. 
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În vara anului 1940, după victoria Germaniei în Vest, în evenimentele 

desfăşurate în Europa Est-Centrală rolurile au fost oarecum redistribuite 

comparativ cu perioada crizei din august 1939: U.R.S.S. a luat locul Germaniei, 

iar România pe cel al Poloniei. Manifestările şi rezultatul au fost, se înţelege, 

acelaşi: agresorii s-au încurajat şi susţinut între ei, iar victima, în cele din urmă, 

a trebuit să cedeze. Desfăşurarea contactelor diplomatice a fost cercetată în 

amănunt, iar documentele-probă editate sunt prea bine cunoscute
95
, astfel încât 

nu mai insistăm asupra tuturor detaliilor.  

 

 
 

Iunie 1940: Trupele germane la Paris! 

 

În acest loc se impune să reţinem momentul ales de Kremlin pentru a se 

adresa oficial României cu cereri ultimative privind cedarea neîntârziată şi 

integrală a Basarabiei şi Bucovinei. Era a doua zi după capitularea Franţei, 

aliatul continental numărul unu al României, şi în clipa în care Reichul nazist îşi 

avea concentrate forţele principale ale Wehrmachtului în Vest, la sfârşitul 

campaniei declanşate în 10 mai 1940, iar V. M. Molotov, liderul guvernului şi al 

diplomaţiei sovietice, a socotit necesar să-l convoace pe ambasadorul german la 

Moscova, contele Friedrich von der Schulenburg, pentru a-i aduce la cunoştinţă 

că U.R.S.S. se decisese ca, potrivit paragrafului 3 din protocolul auxiliar secret 

al pactului de neagresiune din 23 august 1939, să se adreseze Bucureştilor 

pentru a obţine „soluţionarea‖ problemelor Basarabiei şi Bucovinei. Dând 

asigurări că guvernul sovietic va face tot posibilul pentru a „proteja interesele 

germane în România‖, Molotov şi-a exprimat convingerea că Reichul „nu se va 

opune desfăşurării acţiunii sovietice, ci o va susţine‖
96
. În urmă cu mai mulţi 
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ani, la Moscova s-a dat publicităţii stenograma sovietică a întrevederii Molotov 

– Schulenburg din 23 iunie 1940
97
. Se desprindea ideea că, după ce în 1939-

1940, Kremlinul aşteptase în zadar vreun semnal din partea României pentru 

„soluţionarea‖ situaţiei Basarabiei şi Bucovinei, era cazul să „ridice din nou‖ 

această problemă Bucureştilor. Moscova se aştepta la o reglementare „paşnică‖, 

altfel – a ameninţat liderul sovietic – U.R.S.S. „o va rezolva prin forţa armată‖
98

. 

Schulenburg şi-a reamintit de tratativele de la Moscova din august 1939 şi, după 

ce a reafirmat poziţia de atunci (consacrată, de altfel, în protocolul adiţional 

secret) că Reichul „nu are interese politice în Basarabia (de Bucovina nici 

vorbă!), a relevat, în schimb, că avea „interese economice care acum [în 1940] 

s-au amplificat din cauza războiului‖
99
. A dat asigurări că va înştiinţa 

Berlinul
100

.  

Iniţiativa sovietică a provocat iritare la Berlin. Nu era vorba numai de 

momentul în care Kremlinul deschisese criza, ci şi de faptul că pretenţiile 

sovietice excedau înţelegerii Molotov – Ribbentrop din august 1939. Ministrul 

de Externe al Reichului a întocmit un memorandum special pentru A. Hitler, 

precizând limitele negocierilor cu Molotov la semnarea Pactului de neagresiune: 

acord în privinţa Basarabiei, nimic despre Bucovina
101

. Hitler, desigur informat, 

„a tunat şi a fulgerat‖ contra lui Stalin, care încălca propriile angajamente 

asumate. Ceea ce l-a determinat pe Führer ca, de îndată după încheierea 

campaniei din Vest şi, deşi Marea Britanie nu fusese subjugată, să se gândească 

– nota generalul Franz Halder, şeful Statului Major General al forţelor terestre 

germane, la 25 iunie 1940 în Jurnalul său
102

 – la o expediţie împotriva U.R.S.S. 

Oricum, era o chestiune de timp, iar planul operaţiunii „Barbarossa‖ nu avea să 

fie aprobat decât la 18 decembrie 1940
103
. Aşa încât, la 25 iunie 1940, Joachim 

von Ribbentrop l-a împuternicit pe contele Schulenburg să-i probeze lui 

Molotov „consecvenţa‖ Reichului în îndeplinirea angajamentelor asumate prin 

protocolul adiţional secret din 23 august 1939 în privinţa Basarabiei; cât privea 

revendicarea Bucovinei de către U.R.S.S., aceasta constituia „o noutate‖
104
. Iată 

un motiv pentru ca Reichul să mizeze pe soluţionarea „paşnică‖ a diferendului 

sovieto-român, Kremlinul fiind atenţionat că Berlinul avea în România „interese 

economice dintre cele mai mari‖, în principal în domeniul agricol şi petrolier. 

Era un motiv pentru care avertismentul german era cuprins în subtextul 
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declaraţiei lui Molotov: U.R.S.S. să-şi reglementeze diferendul cu Bucureştii, 

dar trebuia ca Moscova să ştie în mod clar „cât de mare este interesul nostru ca 

România să nu devină teatru de război‖
105

.  

Condiţiile erau întrunite pentru o nouă întrevedere Molotov – 

Schulenburg, tot la 25 iunie 1940, un prilej de reafirmare a punctelor de vedere, 

inclusiv despre Bucovina. U.R.S.S. a reafirmat recunoaşterea „intereselor 

Germaniei faţă de chestiunile economice ale României‖, dar nu putea admite 

„tărăgănarea‖ de către Bucureşti a diferendului teritorial legat de Basarabia şi 

Bucovina
106

. Prin Molotov, guvernul sovietic s-a angajat să ţină la curent 

Berlinul cu formularea pretenţiilor teritoriale faţă de România, după cum, tot 

astfel, a promis să nu încurajeze pretenţiile Ungariei şi Bulgariei
107

. Este 

neîndoielnic că, urmare a celor dezbătute la 25 iunie 1940 de contele 

Schulenburg cu Molotov, U.R.S.S. şi-a „moderat‖ pretenţiile la adresa 

României, limitându-şi cererile la Basarabia şi Bucovina de Nord (cu oraşul 

Cernăuţi). Aceasta i-a comunicat deschis Molotov lui Schulenburg, în după-

amiaza zilei de 26 iunie 1940
108

. Ambasadorul german a primit tot sprijinul 

guvernului său pentru a „convinge‖ de urgenţă România să cedeze, altfel un 

război în zonă devenind „inevitabil‖. Molotov, la rândul său, s-a angajat să nu 

ţină Reichul în ignoranţă în acţiunea proiectată pentru „zilele imediat 

următoare‖
109

.  

Se ştie prea bine că n-avea să fie aşa… Doar peste câteva ceasuri, în 

seara zilei de 26 iunie 1940, la ora 22,00, V. M. Molotov l-a convocat pe 

ministrul român la Moscova, Gheorghe Davidescu, pentru a-i înmâna cea dintâi 

notă ultimativă privind cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord către 

U.R.S.S.
110
. Cercetările istoricilor români

111
 au surprins desfăşurarea generală şi 

în detaliu a evenimentelor intervenite. Se cunoaşte că, în cursul nopţii de 26/27 

iunie 1940, Gheorghe Davidescu a reuşit să trimită la Bucureşti textul notei 

ultimative
112

 şi, concomitent, cu mari dificultăţi legate de transmitere, raportul 

pe marginea întâlnirii sale cu V. M. Molotov
113

. Din acest ultim document 
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deducem, în chip necondiţionat, că diplomatul român a adoptat, în asemenea 

împrejurări hotărâtoare, o atitudine demnă şi curajoasă, că a apărat cu 

vehemenţă drepturile şi interesele ţării sale şi că a combătut deschis, fără 

menajamente, tentativele lui Molotov de a justifica raptul teritorial. În acest 

sens, reţinem din finalul telegramei cuprinzând raportul: „… În argumentarea 

mea m-am mărginit a expune drepturile imprescriptibile şi mai tari decât orice 

acord internaţional ale României asupra Basarabiei, drepturi care, dacă pot fi 

confirmate de un tratat, nu pot suferi nici o ştirbire prin faptul că unul dintre 

semnatari n-a efectuat ratificarea [referire la Japonia, care n-a ratificat tratatul 

internaţional privind Basarabia din octombrie 1920]. Am combătut, apoi, 

observaţiile sale [ale lui Molotov] în ceea ce priveşte condiţiile interne din 

Basarabia. Am arătat, în fine, că termenul de 24 de ore mi se pare insuficient 

pentru ca Guvernul Român să poată lua o hotărâre într-o problemă atât de 

importantă pentru viitorul neamului nostru"
114

.  

În ultimii ani, cercetările în arhivele române şi ex-sovietice au condus la 

descoperirea unor noi documente referitoare la momentele esenţiale ale crizei 

din iunie-iulie 1940
115
. Între acestea, un loc distinct îl ocupă cele trei stenograme 

ale întrevederilor Molotov – Gheorghe Davidescu, din 26 iunie 1940 (după orele 

22), 27 iunie 1940 (după orele 23) şi 28 iunie 1940 (după ora 1,25) ele fiind 

integral valorificate
116

 şi minuţios examinate
117

. Stenogramele sunt extrase din 

aşa-zisul jurnal de cabinet al fostului ministru de Externe sovietic, întocmite de 

un anume Boris F. Podţerob.  

După ce a ascultat şi a primit textul notei ultimative sovietice, Gheorghe 

Davidescu a dezvoltat în faţa lui V. M. Molotov o temeinică demonstraţie pe 
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tema drepturilor româneşti în Basarabia şi Bucovina de Nord, un prilej de a 

puncta o atitudine energică: „Basarabia a fost de cinci secole românească […]. 

Bucovina niciodată n-a aparţinut Rusiei…‖
118

. Era – a continuat diplomatul 

român – în interesul U.R.S.S. ca, la graniţa de Vest, să existe „o Românie 

puternică, unită în frontierele ei etnice şi istorice‖
119

.  

V. M. Molotov a exprimat dezacordul guvernului sovietic
120

, ceea ce n-a 

fost suficient pentru Gheorghe Davidescu
121
, care a lansat acest îndemn: „Să 

lăsăm istoria să judece‖
122
. De asemenea, el a refuzat să preia harta pregătită de 

Molotov, pe care fusese trasată „noua graniţă‖ pe Prut dintre U.R.S.S. şi 

România
123
. În final, Molotov i-a reamintit lui Davidescu cum că, în ziua de 27 

iunie 1940, care tocmai avea să înceapă, U.R.S.S. aştepta răspunsul guvernului 

de la Bucureşti la nota ultimativă predată
124
. În viziunea guvernului sovietic, 

care pregătise în amănunt acţiunea declanşată
125
, România n-ar fi trebuit să dea 

decât un răspuns favorabil pretenţiilor sale, sec formulate, în chipul următor: 

„Guvernul Sovietic – citim în nota din 26 iunie 1940 – propune 

Guvernului Regal de la Bucureşti: 

1. Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia; 

2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu 

frontierele potrivit cu harta alăturată. 

Guvernul Sovietic îşi exprimă speranţa că Guvernul Român va primi 

propunerile U.R.S.S.…‖
126

 

Nordul Bucovinei nu reprezenta decât o reparaţie parţială, totuşi „un 

mijloc de despăgubire‖ a pierderii suferite, chipurile, de U.R.S.S., prin 

„ocuparea‖ Basarabiei de către România vreme de 22 de ani. 

În sprijinul politicii externe sovietice, prezentarea notei ultimative s-a 

făcut sub ameninţarea cu recurgerea la forţă în cazul ne-acceptării ei. Formula 

consacrată era cuprinsă în prevederea ce trimitea la situaţia existentă, marcată de 

faptul că „slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului (subl. 

ns.)‖
127

. 

Nu este greu de închipuit care a fost efectul notei Molotov din 26 iunie 

1940 la Bucureşti. Au avut loc consultări între reprezentanţii forţelor politice, 
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regele Carol al II-lea, sesizând pericolele, s-a impus în poziţia de arbitru al 

situaţiei, au fost consultaţi – fără rezultate pozitive – aliaţii din Înţelegerea 

Balcanică, s-au pus speranţe zadarnice în reacţia Germaniei, al cărei îndemn 

categoric „Cedaţi!‖ – exprimat în temeiul bunelor raporturi şi chiar al conlucrării 

sovieto-germane de după 23 august 1939 – a venit mult prea rapid pentru ca să 

nu se bănuie că Moscova şi Berlinul acţionau de conivenţă. Ceea ce, după cum a 

rezultat din examinarea documentelor diplomatice, era pe deplin adevărat şi, 

concomitent cu starea reală de completă izolare internaţională şi cu erorile 

comise de guvernele regimului de dictatură carlistă, va determina România să se 

încline în faţa forţei.  

În mod concret, la 27 iunie 1940, s-au întrunit două Consilii de Coroană, 

iar, în baza deciziilor de cedare adoptate, guvernul Gheorghe Tătărescu a 

transmis Moscovei – ca răspuns la nota ultimativă sovietică din ajun – un prim 

mesaj care vorbea de „discuţii amicale‖
128
. Or, Moscova nu avea nevoie de aşa 

ceva. În seara aceleiaşi zile, cu începere de la orele 23,00, Molotov l-a primit din 

nou pe Davidescu
129
. Cu câteva ceasuri înainte de-a se întâlni cu Molotov, 

Davidescu aflase că omologul său german la Moscova, contele Schulenburg, 

intervenise la Kremlin pentru a obţine prelungirea termenului stabilit în nota 

ultimativă sovietică, ceea ce Molotov n-a admis, dimpotrivă, a adăugat că, în 

lipsa unui răspuns pozitiv, „trupele sovietice îşi vor începe operaţiunile la 

miezul nopţii‖
130

.  

În atare situaţie, primindu-l în seara de 27 iunie 1940 (ora 23,00) pe 

Davidescu, care aducea nota de răspuns a Bucureştilor la primul ultimatum
131

, 

Molotov a respins tentativele Bucureştilor de ... tergiversare, precizând că 

replica era „ambiguă‖
132
, pe moment, nimic altceva nu era de negociat decât 

„numai asupra evacuării trupelor româneşti din Basarabia şi nordul 

Bucovinei‖
133
. Retragerea trupelor române trebuia să înceapă chiar a doua zi, 

fiind simultană cu intrarea trupelor sovietice între Prut şi Nistru. Pentru aceasta, 

Molotov urma să se consulte cu liderii Armatei Roşii, iar, după aceea, avea să se 

revadă cu Davidescu, pentru a-i comunica în scris răspunsul la nota primită de la 

Bucureşti
134

.  

                                      
128

 Ibidem, p. 81. 
129

 Vezi minuta întrevederii în V. N. Vinogradov şi colaboratori, Bessarabia…, 

p. 361-367 (doc. nr. 23); Relaţiile româno-sovietice. Documente, II, 1935-1941, p. 340-

345; Sovetsko-rumînskiie otnoşeniia…, II, p. 323-327 (doc. nr. 169); Vitalie Văratic, 

Şase zile din istoria Bucovinei, p. 210-217 (doc. nr. 13). 
130

 Vitalie Văratic, op. cit., p. 209. 
131

 Gh. Buzatu, op. cit., p. 209; Relaţiile româno-sovietice. Documente, II, 

1935-1941, p. 335-336. 
132

 Relaţiile româno-sovietice. Documente, II, 1935-1941, p. 342 (minuta 

convorbirii Molotov-Davidescu, p. 340-345).  
133

 Vitalie Văratic, op. cit., p. 216. 
134

 Ibidem, p. 217. 



 118 

În adevăr, la 28 iunie 1940, cu începere de la ora 1,30, el a revenit la 

Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. pentru a primi din mâinile lui Molotov 

personal textul celui de-al doilea ultimatum sovietic
135
. Predându-i documentul, 

liderul sovietic a încheiat, pe un ton ameninţător
136
, că guvernul său nu admitea 

„nici o amânare. Toate termenele deja au expirat (subl. ns.)‖!  

Revenit la Legaţie, Davidescu s-a îngrijit de transmiterea (28 iunie 1940, 

ora 2,25) a celei de a doua note ultimative sovietice Bucureştilor
137

, iar guvernul 

român îi va indica trimisului său, prin telegrama cifrată nr. 39 039, ca să 

înştiinţeze în cursul zilei, la ora 11,00, partea sovietică de acceptul României de 

a evacua teritoriul dintre Prut şi Nistru
138

. Decizia se explica prin voinţa 

guvernului român de a evita „gravele urmări pe care le-ar fi avut recurgerea la 

forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei‖
139
, acţiuni care, 

evident, cădeau în responsabilitatea U.R.S.S., ceea ce putea constitui un blam 

internaţional ori la judecata istoriei, dar care, totuşi, era un lucru insuficient în 

raport cu răul admis – sfârtecarea parţială a teritoriului naţional. Iar evacuarea 

Basarabiei şi a Bucovinei de Nord
140

 a reprezentat, într-o perspectivă de numai 

60-70 de zile pe atunci, începutul prăbuşirii României Mari. Responsabilitate 

care, întreagă, cădea în seama imperialismelor vecine şi, nu mai puţin, în aceea a 

Bucureştilor, unde, totuşi, se acceptase decizia de abandonare a provinciilor 

istorice din răsărit.  

 

*** 

La Bucureşti, în dimineaţa de 27 iunie 1940, de îndată după ce s-a 

recepţionat şi descifrat integral textul telegramei lui Gheorghe Davidescu, 

cuprinzând relatarea întrevederii sale cu Molotov din seara precedentă, cercurile 

guvernamentale, deja cuprinse de derută, în urma semnalelor din cursul nopţii, 
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au trecut la… acţiune. Carol al II-lea şi oamenii săi, guvernul condus de 

Gheorghe Tătărescu au recurs, pentru dispersarea responsabilităţilor, la 

autoritatea a două Consilii de Coroană, reunite, ambele, în cursul zilei de 27 

iunie 1940: primul, cu începere de la ora 12,20 (pentru dezbaterea conţinutului 

notei ultimative), iar al doilea, după ora 21,00 (pentru examinarea reacţiilor 

după prezentarea aceleiaşi note ultimative sovietice din 26 iunie 1940).  

Beneficiind de o sursă fundamentală, precum Jurnalul
141

 regelui Carol al 

II-lea, este interesant de delimitat cercul răspunderilor. Astfel, la primul Consiliu 

de Coroană au participat 27 de miniştri şi consilieri regali, dintre care 11 s-au 

pronunţat împotriva acceptării notei ultimative sovietice (Nicolae Iorga, George 

G. Mironescu, dr. Constantin Angelescu, Victor Iamandi, Victor Antonescu, 

Ştefan Ciobanu, Silviu Dragomir, Traian Pop, H. Hortolomei, Petre Andrei şi 

Ernest Urdăreanu), 10 pentru, 5 pentru discuţii şi 1 rezervat. Surprinzătoare este 

concluzia memorialistului pe marginea bilanţului. Deşi 11 demnitari prezenţi se 

pronunţaseră contra, suveranul conchidea în mod straniu: „De la început [de la 

începutul şedinţei] s-a văzut tendinţa către cedare…‖
142
. Mărturiile lui Carol au 

fost confirmate, relativ recent, de către un alt martor de vază: Petre Andrei, cu al 

său Jurnal
143
. Ambii actori surprinşi în epicentrul evenimentelor – unul pe post 

de „primă vioară‖, celălalt de secondant – depun mărturie în acest sens: 

- că, la propunerea lui Urdăreanu, s-a decis mobilizarea; 

- că, în raport cu opiniile enunţate, trebuia să se caute „a câştiga timp de 

la ruşi‖; 

- că, în funcţie de evenimentele în continuă derulare, să fie convocat un 

nou Consiliu de Coroană
144

.  

Se aveau în vedere şi o eventuală modificare a guvernului, pentru funcţia 

de premier fiind vizat Alexandru Vaida-Voievod, cooptarea lui Ion Inculeţ şi Ion 

Nistor, ca reprezentanţi ai provinciilor ameninţate şi desemnarea lui Constantin 

Argetoianu la conducerea Ministerului Afacerilor Străine (în locul lui Ion 

Gigurtu)
145

. 

La şedinţa din seara zilei de 27 iunie 1940 au fost prezenţi 28 de 

consilieri regali şi miniştri, survenind o singură schimbare în decor prin 

invitarea şi prezenţa lui Alexandru Vaida-Voevod
146

. Regele, în continuare 

extrem de conştiincios, prezintă nominal rezultatul votului pentru 

primirea/respingerea notei ultimative a Kremlinului: 
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- 19 pentru; 

- 6 contra (Nicolae Iorga, Victor Iamandi, Ştefan Ciobanu, Silviu 

Dragomir, Traian Pop, şi Ernest Urdăreanu); 

- 1 vot expectativ (Victor Antonescu); 

- 2 voturi pentru (ale lui Gheorghe Tătărescu şi Florea Ţenescu), despre 

care însă memorialistul nu reţine nimic
147

. 

Suveranul nu se poate abţine şi încredinţează Jurnalului: „Am ieşit din el 

[din Consiliul de Coroană] amărât şi dezgustat: toţi acei care făceau pe eroii la 

prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi din cei 26 prezenţi [se ignoră prezenţa şi 

poziţia premierului şi şefului Marelui Stat Major] au fost pentru rezistenţă. 

Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnităţii 

româneşti…‖. După Petre Andrei, datele prezentate de generalii Florea Ţenescu 

şi Ioan Ilcuş ar fi fost „uluitoare‖, decisive în a întări convingerea că România 

nu putea să reziste în faţa unei agresiuni din partea U.R.S.S., combinată, 

eventual, cu atacurile Ungariei şi Bulgariei
148
. Astfel, la aviaţie, raportul dintre 

România şi U.R.S.S. era de 0 la 5, iar, în ce privea forţele de infanterie, 

România dispunea de 40 de divizii, comparativ cu 141 divizii (U.R.S.S., 

Ungaria şi Bulgaria laolaltă)
149
. Totul trebuia să conducă (şi a condus!) la 

întărirea concluziei celor prezenţi că România nu avea altă cale de urmat decât 

acceptarea pretenţiilor teritoriale ale Kremlinului.  

Astăzi, după mai mult de o jumătate de veac de la evenimentele 

examinate
150
, este desigur, cazul să ne întrebăm serios dacă: 

1. Nu ar fi fost posibilă respingerea notei ultimative sovietice? 

2. Participanţii la Consiliul de Coroană, pe umerii cărora regele Carol al 

II-lea arunca întreaga responsabilitate a pierderii Basarabiei şi Nordului 

Bucovinei, nu cumva au fost intoxicaţi în chip premeditat pentru a li se forţa 

opţiunile şi, dacă era aşa, în ce împrejurări, de către cine şi de ce? 
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Primul aspect ce se impune a fi relevat priveşte faptul că, în iunie 1940, 

factorii politici şi militari de la Bucureşti, opinia publică naţională, n-au 

împărtăşit în totalitate punctul de vedere după care admiterea pretenţiilor 

sovietice ar fi fost unica soluţie. Nu insistăm asupra poziţiilor exprimate, chiar 

în Consiliul de Coroană, de Nicolae Iorga şi ceilalţi care au votat împotriva 

evacuării Basarabiei şi Nordului Bucovinei. Cu titlu de exemplu, menţionăm 

protestul energic (acoperit cu câteva mii de semnături) rostit la 2 iulie 1940 de 

Ştefan Ciobanu în şedinţa comună a comisiilor de politică externă ale Camerei şi 

Senatului. Cu acelaşi prilej, s-a prezentat un memoriu subscris de Nicolae Iorga, 

Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brătianu, Virgil Madgearu, Constantin Angelescu, 

Stelian Popescu ş.a. Generalul Ion Antonescu a fost primit la 1 iulie 1940 în 

audienţă de către regele Carol al II-lea, înaintând o scrisoare de protest contra 

admiterii cedărilor de teritorii
151
, ceea ce, după cum se ştie, a provocat reacţia 

monarhului şi surghiunirea semnatarului. Reţinem din scrisoarea adresată 

Regelui: „Poporul şi armata au fost dezarmaţi fără luptă. Demoralizarea lor este 

fără limită. Lipsa lor de încredere în conducător este totală. Ura lor, în contra 

vinovaţilor, a tuturor vinovaţilor de ieri şi de azi creşte…‖. Iar, în concluzie, 

viitorul şef al statului român înţelegea să se dovedească neînduplecat şi să facă 

recomandări: pe plan intern şi extern ţara fusese precipitată în catastrofă; 
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încercarea de reparaţii n-o puteau face acei care fuseseră vinovaţi de pregătirea 

şi dezlănţuirea ei, căci n-ar fi făcut decât să o sporească. Ieşirea era una singură: 

„Trebuie schimbat imediat şi sistemul, [schimbaţi] şi oamenii‖
152

. 

Al doilea aspect ce stăruie în atenţia noastră atunci când ne propunem să 

aflăm un răspuns la întrebările formulate este următorul: cât de temeinice, cât de 

exacte au fost datele expuse în şedinţele Consiliilor de Coroană din 27 iunie 

1940 de către persoanele cele mai autorizate – premierul Gheorghe Tătărescu, 

generalul Florea Ţenescu, şeful Marelui Stat Major, şi generalul Ioan Ilcuş, 

ministrul de Război? 

Spre edificare, propunem ca, înainte de orice, să-i ascultăm – după 

varianta Gheorghe Tătărescu – pe şefii militari: „Aceştia – avea să relateze, la 1 

mai 1943, fostul premier –, în fraze sobre, expun un punct de vedere comun: de 

va fi nevoie, armata se va bate, dar se va bate într-o disproporţie de forţe care nu 

poate lăsa nici o îndoială asupra sfârşitului‖
153
. După mai puţin de trei ani, 

Gheorghe Tătărescu avea să pretindă că cel mai elocvent a fost generalul 

Ţenescu. Să-l ascultăm, deci, pe memorialist: „O expunere completă şi, în 

acelaşi timp, impresionantă a situaţiunii create a fost făcută de şeful Statului 

Major, generalul Ţenescu, care, după ce a declarat că armata îşi va face datoria, 

a stăruit asupra inegalităţii forţelor ce aveau să se înfrunte. El a pus în lumină 

capacitatea de luptă, instrucţii şi utilaj a Armatei Sovietice şi a conchis că 

armata noastră ar putea rezista câtăva vreme, retrăgându-se pe Siret, numai dacă 

ar putea conta pe sprijinul ulterior al unei mari armate aliate, pusă în mişcare de 

crearea unui front politic, care ar crea un nou front militar. Fără de acest sprijin, 

şeful Statului Major este de părere să acceptăm ultimatumul, pentru a nu fi 

obligaţi să cedăm mâine mai mult decât ceea ce ni se cere azi‖
154
. Apelând la 

sursa Petre Andrei, cunoaştem că generalul Ţenescu a avansat cifre, în şedinţa 

Consiliului de Coroană din seara zilei de 27 iunie 1940. Esenţială, în 

determinarea unui curent de opinie favorabil acceptării revendicărilor Moscovei, 

a fost comunicarea potrivit căreia România nu putea opune mai mult de 40 de 

divizii celor peste 140 de divizii reunite ale posibililor inamici (Bulgaria, 

Ungaria, U.R.S.S.), din care numai U.R.S.S. dispunea de 100 divizii de 

infanterie, 20 de brigăzi de cavalerie, 7 divizii moto şi paraşutişti
155

.  

Este, netăgăduit, locul nimerit să ne întrebăm dacă evaluările respective 

erau reale? În ultimii ani, colegii istorici de la Chişinău au dat la iveală unele 

documente de mare interes pentru problema aflată în atenţia noastră. Între 

acestea se disting: 

- Nota-raport din 18 iulie 1940 (Moscova), semnată de generalul-maior 

V. Melikov, profesor la Academia Marelui Stat Major al Armatei Roşii, care a 
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fost desemnat de mareşalul S. K. Timoşenko, ministrul Apărării al U.R.S.S., să 

inspecteze în ce fel trupele Frontului de Sud (comandant – general de armată G. 

K. Jukov) şi-au îndeplinit misiunea în lunile iunie-iulie 1940, în cadrul 

operaţiunii proiectate de Stavka sovietică pentru cazurile de 

acceptare/neacceptare a notelor ultimative prezentate României pentru cedarea 

Basarabiei şi Bucovinei de Nord
156

; 

- Raport asupra acţiunilor trupelor Frontului de Sud pentru eliberarea 

(sic!) a Basarabiei şi Bucovinei de Nord, iunie-iulie 1940, semnat de generalul 

G. K. Jukov şi principalii săi colaboratori
157

; 

- Nota privind componenţa trupelor Frontului de Sud la data de 2 iulie 

1940
158

. 

Documentele menţionate cuprind informaţii pe care le socotim esenţiale 

pentru elucidarea unor aspecte ale problemei abordate, mai precis: dispoziţia 

forţelor mobilizate de sovietici, valoarea lor, operaţiile planificate (scopuri, 

mijloace şi aria de extindere) etc.  

În temeiul documentelor sovietice, astăzi putem pretinde că se cunosc cu 

precizie următoarele aspecte: 

- decizia Moscovei de a acţiona împotriva României s-a luat în prima 

decadă a lunii iunie 1940 (adică atunci când Anglia şi Franţa se confruntau cu 

asaltul Wehrmachtului în Vest, iar Hitler era, literalmente, absorbit de stadiul 

final al operaţiunii declanşate la 10 mai 1940); 

- nebănuindu-se care avea să fie reacţia lui Hitler pe tema respectării 

protocolului secret din 23 august 1939, Moscova a proiectat iniţial operaţia 

pentru aşa-zisa „eliberare‖ (în fapt, ocupare) concomitentă a Basarabiei şi 

Bucovinei (integral); 

- operaţia cădea în sarcina trupelor Frontului de Sud (comandant – 

generalul Jukov), cu bazele în Regiunea militară specială Kiev şi în Regiunea 

militară Odessa, reunind trei armate (5, 9 şi 12); 

- stadiul final al pregătirii Armatelor 9 şi 12 s-a limitat la perioada 11-27 

iunie 1940, astfel că, la 24 iunie 1940, trupele să fie concentrate şi, la 28 iunie 

1940 (ora 15, ora 14 ora Bucureştilor), să fie pregătite pentru momentul „trecerii 

frontierei de stat‖; 

- la nivelul comandamentului Frontului de Sud s-au întocmit două 

variante ale planului de operaţiuni: prima, la 17 iunie 1940 (prezentată Stavkăi 

la 22 iunie 1940!), iar cea de a doua – ulterior, ambele având în vedere cele două 

ipoteze: acceptarea/respingerea de către România a pretenţiilor sovietice
159

; 

- Nota-raport semnată de generalul Melikov trimitea la cele două 
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variante ale acţiunii Frontului de Sud. Ambele contrazic categoric 

demonstraţiile generalului Ţenescu, făcute în Consiliul de Coroană la 27 iunie 

1940, în sensul că, dacă se accepta riscul unui război cu U.R.S.S., Armata Roşie 

ar fi depăşit Prutul şi chiar Siretul. În primul rând, generalul trebuia, la nivelul la 

care acţiona, să pretindă a fi fost bine informat de către Biroul II asupra 

intenţiilor Moscovei; în al doilea rând, el trebuia să presupună că trecerea 

Prutului ar fi însemnat, din partea lui Stalin, o încălcare a condiţiilor 

protocolului secret din 23 august 1939, ceea ce n-ar fi îngăduit Hitler, tot aşa 

cum n-a permis, chiar în acele zile, înghiţirea Sudului Bucovinei de către 

Kremlin. Pe de altă parte, Nota-raport a lui Melikov confirmă că, pentru a 

cotropi Basarabia şi Bucovina, în cazul rezistenţei României, trupele sovietice 

au fost pregătite să angajeze o operaţiune ofensivă, cu Prutul ca limită vestică: 

„Dacă Guvernul României nu cade de acord să părăsească benevol Bucovina şi 

Basarabia şi să-şi retragă trupele peste râul Prut – sintetiza Melikov –, Armatele 

Roşii, printr-o ofensivă vertiginoasă, executată pe linia Nistrului, urmau să 

elibereze cu arma în mână Bucovina şi Basarabia (subl. ns.)‖
160
. În asemenea 

situaţie, sovieticii trebuiau să execute – îl cităm pe Jukov – o lovitură 

concentrată cu Armata 12 de-a lungul Prutului cu direcţia Iaşi, iar cu Armata 9 

de la sud de Chişinău pe direcţia Huşi. Varianta a doua, expusă tot de Melikov, 

avea în vedere „rezolvarea pe cale paşnică a problemei‖, adică acceptarea 

pretenţiilor Moscovei de către Bucureşti, ceea ce ar fi necesitat „introducerea 

rapidă în Bucovina şi Basarabia doar a unei părţi a trupelor sovietice concentrate 

pe Nistru, în scopul ieşirii neîntârziate pe traseul râului Prut‖
161

. 

Examinând planurile sovietice – fie de trimitere a forţelor armate între 

Nistru şi Prut, fie de invadare a spaţiului respectiv –, se adevereşte că, la 27 

iunie 1940, în discuţiile purtate în cele două Consilii de Coroană de la Bucureşti 

a fost dezbătută ipoteza unui atac armat al U.R.S.S. dacă s-ar fi respins nota 

ultimativă a lui Molotov. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, nu putea să constituie 

numaidecât un argument pentru cedare, ci, dimpotrivă, şi pentru respingerea 

agresivităţii Moscovei. 

În acest cadru, credem că nu poate fi ignorată problema valorii şi calităţii 

trupelor sovietice destinate operaţiunilor din Basarabia şi Bucovina. Se cunosc, 

după cercetările de arhivă, posibilităţile României din vara anului 1940: ea nu 

putea miza pe mai mult de 40 de divizii, din care, pentru apărarea frontierelor de 

nord-est, se reţineau aproximativ 20 de mari unităţi (16 divizii de infanterie, 2 

divizii de cavalerie ş.a.), plus cel mult 2-3 divizii de infanterie din rezerva 

Marelui Stat Major
162

.  

În şedinţa Consiliului de Coroană din seara de 27 iunie 1940, generalul 

Ţenescu – după cum ne amintim – s-a referit, de asemenea, la existenţa în 
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subordinea sa a 40 de divizii. În schimb, el a evaluat (după varianta Petre 

Andrei) la peste 140 de divizii valoarea forţelor reunite ale U.R.S.S., Ungariei şi 

Bulgariei. Cifrele avansate au fost, desigur, exagerate. Mai întâi, pentru că nu se 

cunoaşte existenţa nici unui plan de acţiune comună a celor trei state în cazul în 

care România ar fi respins notele ultimative ale Moscovei. În al doilea rând, 

generalul Ţenescu, evaluând separat forţele sovietice, a identificat: 100 divizii 

de infanterie, 20 brigăzi de cavalerie, 7 divizii motorizate
163

.  

În ceea ce ne priveşte, îl bănuim pe generalul român de tentativă de 

dezinformare a participanţilor la şedinţa Consiliului de Coroană
164

. 

Un alt aspect ce se impune a fi elucidat priveşte gradul în care 

autorităţile române au fost la curent în 1940 cu preparativele militare ale 

U.R.S.S. de acţiune în Basarabia şi Bucovina şi, mai mult, cu riscurile reale ale 

respingerii necondiţionate a notelor ultimative ale lui Molotov. Studiile şi 

monografiile publicate până acum, lucrările cu caracter memorialistic, începând, 

de pildă, cu cunoscutu-i volum al lui Grigore Gafencu din 1944
165

, s-au referit la 

preparativele U.R.S.S. (pe plan diplomatic, îndeosebi) din 1939-1940 în vederea 

ocupării Basarabiei, Moscova acţionând – precum în cazurile Finlandei, Ţărilor 

Baltice şi Poloniei – pentru transpunerea în viaţă a prevederilor faimosului 

protocol secret Ribbentrop-Molotov. Într-un asemenea context au fost luate în 

consideraţie toate declaraţiile lui Molotov, liderul diplomaţiei sovietice, 

preparativele pentru un atac în Basarabia la 6 decembrie 1939
166

, toate 

demersurile Kremlinului la Berlin etc. Se înţelege că n-au fost neglijate 

pregătirile militare, sub acest aspect „urmărirea‖ sovieticilor avansând de partea 

română odată cu desfăşurarea însăşi a evenimentelor, în 1939-1940, mai ales 

prin eforturile Biroului II al Marelui Stat Major. Spre ilustrare, vom apela la 

informaţiile obţinute şi sintetizate de acest organism, dat fiind şi faptul, de mare 

semnificaţie istorică, că ştirile culese de el au fost la îndemâna unora dintre 

factorii implicaţi în deciziile din iunie 1940 ale Consiliilor de Coroană de la 

Bucureşti (Guvern, Rege şi Armată). În baza datelor culese de Biroul II român, 
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Bucureştii au fost la curent în 1940
167

: 

- cu concentrările de trupe sovietice la est de Nistru în prima jumătate a 

anului
168

; 

- cu faptul că, după 1 aprilie 1940 (lucru atestat şi de sursele sovietice), 

concentrările de trupe au fost sistematice, având în vedere intervenţia „în 

eventualitatea unei acţiuni armate a U.R.S.S.‖ în desfăşurarea evenimentelor din 

sud-estul european; 

- cu faptul că agitatorii comunişti şi propagandiştii din Armata Roşie au 

răspândit zvonul că România se pregătea să atace U.R.S.S., dar că, în schimb, 

U.R.S.S. va obliga România să-i cedeze Basarabia şi Bucovina
169

. 

La 19 iunie 1940, Biroul II a prezentat lucrarea Consideraţiuni politico-

strategice privind situaţia României după capitularea Franţei, material ce 

releva înrăutăţirea situaţiei generale a ţării noastre şi evidenţia posibilitatea ca 

U.R.S.S. „să-şi îndrepte acţiunea sa şi asupra României, propunându-şi să 

respingă pe români din Basarabia şi Bucovina şi, eventual, să ducă frontul pe 

Carpaţii Răsăriteni‖
170

. U.R.S.S. putea beneficia – se sublinia de Biroul II român 

– de situaţia Germaniei (cu grosul trupelor sale angajate în Vest) şi „să treacă la 

atac‖ fără a mai anunţa Berlinul. Nu a fost, se ştie, cazul, dar, oricum, materialul 

din 19 iunie 1940 avertiza categoric: „Această intenţiune [a U.R.S.S. de-a intra 

în Basarabia şi Bucovina] trebuie întrevăzută ca foarte posibilă (subliniat în 

original – n.ns.) şi este perfect în perfect acord cu toate informaţiile primite de 

Marele Stat Major (Secţia 2-a) în ultimul timp‖
171

. 

În atare împrejurări, sugerează Sinteza Biroului II român de la finele 

anului 1940, prezentarea notelor ultimative sovietice nu a survenit ca o totală 

surpriză pentru cercurile conducătoare de la Bucureşti
172

. Ceea ce a surprins, 

adăugăm noi, a fost doar faptul că intervenea o anume realitate, confruntarea cu 

o situaţie necunoscută fiind pentru oricine, se ştie prea bine acest lucru, oricum 
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dezagreabilă şi plină de inedit, cu consecinţe imposibil de perceput în absenţa 

impactului.  

Ceea ce ne surprinde, într-o asemenea stare de lucruri, a fost modul în 

care s-a recepţionat la Bucureşti ştirea despre prezentarea primei note ultimative 

sovietice şi atmosfera ce s-a creat. Din notele lui Gheorghe Tătărescu 

desprindem detalii atât în această privinţă, cât şi cu referire la demersurile 

guvernului român de amânare a momentului impactului, ceea ce constituie un 

nou argument în sensul că liderii politici şi militari pătrunseseră intenţiile 

agresive ale Kremlinului.  

Reţinem, deci, din însemnările premierului Gheorghe Tătărescu: 

„Consiliul de Coroană [din 27 iunie 1940, ora 12,20] se deschide sub preşedinţia 

Regelui într-o atmosferă copleşitoare. Consilierii Regelui, membrii Guvernului 

şi şefii Armatei sunt prezenţi. Suveranul expune scopul convocării Consiliului şi 

îmi dă cuvântul. Expun pe larg istoricul raporturilor noastre cu Sovietele, 

precum şi toate negocierile duse de Guvern pentru a înlătura agresiunea rusă. 

Într-o linişte grea citesc textul ultimatumului primit în cursul nopţii şi sfârşesc 

prin a enumera primele măsuri militare şi administrative luate, cerând apoi voie 

Guvernului să-mi spun părerea după ce vor fi vorbit toţi membrii 

Consiliului…‖
173

 Surprinzătoare au fost îndemnurile survenite practic 

instantaneu în direcţia admiterii pretenţiilor sovietice. Nu insistăm, întrucât 

problema a fost deja tratată
174
, asupra consultărilor urgente ale guvernului român 

cu Berlinul şi Roma, cu toate capitalele ţărilor membre ale Înţelegerii Balcanice. 

Rezultatele, cum se cunoaşte, au fost descurajatoare, dar ne intrigă şi astăzi 

graba cu care oficialităţile de la Bucureşti au optat pentru angajarea unor 

negocieri cu Moscova, desfăşurate sub spectrul admiterii unor concesii pe seama 

Basarabiei şi Nordului Bucovinei?  

Să revenim însă la însemnările lui Gheorghe Tătărescu pe marginea 

desfăşurării primului Consiliu de Coroană din 27 iunie 1940, stăruind asupra 

demonstraţiilor celui în cauză: „… La sfârşitul dezbaterilor arăt imposibilitatea 

rezistenţei împotriva armatei Sovietelor şi demonstrez consecinţele unei 

asemenea rezistenţe: distrugerea completă a propriei noastre armate, cotropirea 

vertiginoasă a ţării şi distrugerea statului român. Pun, de asemenea, în lumină 

imposibilitatea unei retrageri a armatei, sfârşind prin a apăsa asupra necesităţii 

menţinerii intacte a forţelor noastre militare până în ceasul final al războiului. În 

concluzie, cer şi Consiliul aprobă ca Guvernul, în răspunsul său, să confirme 

primirea ultimatumului şi să ceară fixarea locului unde trebuia să trimitem 

negociatorii reprezentând statul român. Urmăream în chipul acesta să facem o 

ultimă tentativă pentru a deschide calea discuţiunilor şi să câştigăm câteva zile 

pentru a putea evacua în ordine armata, autorităţile, precum şi populaţia 
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românească ce n-ar fi voit să rămână sub regimul de ocupaţie rus…‖
175

 

Tabloul general sugerat era mult prea sumbru. Impresia nu putea să nu 

fie decât dezarmantă asupra celor prezenţi, iar peste câţiva ani, în 1945-1947, 

sovieticii vor şti să aprecieze acest lucru, de vreme ce admiseră prezenţa 

marcantă a lui Gheorghe Tătărescu în guvernul comunizant al dr. Petru Groza. 

Cu referire la ceea ce ne interesează, să reţinem însă – după cum am prezentat 

deja – că în 1940 era exclusă posibilitatea întrevăzută de premierul de atunci de 

a se produce, în cazul respingerii notelor sovietice, „cotropirea vertiginoasă a 

ţării‖ şi „distrugerea‖ statului român. Echilibrul de forţe germano-rus trebuia 

urmărit în zonă, iar Gheorghe Tătărescu ştia acest lucru (iar, dacă nu-l ştia cu 

precizie, îl bănuia), excludea ca România să fi fost integral ocupată de U.R.S.S. 

Suntem de acord că Tătărescu nu a avut acces la corespondenţa diplomatică 

sovieto-germană ce a premers agresiunea U.R.S.S. din iunie 1940 contra 

României. Neştiind, premierul român putea fi parţial absolvit de 

responsabilităţile ce-i incumbau, deşi, dacă nu el personal, atunci, prin serviciile 

specializate din subordine (Biroul II şi S.S.I.-ul lui Mihail Moruzov), Tătărescu 

trebuia să cunoască în profunzime secretele colaborării sovieto-germane şi, 

separat, planurile Berlinului şi ale Moscovei. În acest stadiu al problemei, 

presupunem că ignoranţa Bucureştilor, deopotrivă cu teama, a cântărit greu la 

27 iunie 1940 în adoptarea deciziei de evacuare a Basarabiei şi Nordului 

Bucovinei. Care au fost acele elemente? Astfel: 

 

1. Deşi a sondat şi a primit îndemnul Berlinului la 27 iunie 1940 de a 

reglementa pe cale paşnică „diferendul‖ cu U.R.S.S. (în sensul evacuării, iar nu 

al cedării Basarabiei şi nordului Bucovinei)
176
, ceea ce, din păcate, n-a ştiut (ori 

n-a putut să afle) guvernul român a fost că Reichul, Hitler şi Joachim von 

Ribbentrop au recomandat să se atragă atenţia Moscovei – prin ambasadorul 

german Schulenburg – că, dacă nu se interesa de soarta Basarabiei şi dacă 

prezenţa Bucovinei pe lista revendicărilor sovietice constituia o noutate, în 

restul României Germania „avea interese economice deosebit de importante. 

Aceste interese cuprind terenurile petrolifere, cât şi terenurile agricole. În 

consecinţă, Germania era deosebit de interesată să evite ca aceste regiuni să se 

transforme într-un teatru de război…‖
177

. Era, în fond, un avertisment al 

Berlinului prezentat Moscovei şi pe care, fără nici un fel de îndoială, aceasta n-

ar fi cutezat să-l ignore. Cunoaşterea acestui document la Bucureşti, la 27 iunie 

1940, ar fi fost benefică pentru adoptarea unei atitudini corespunzătoare faţă de 

pretenţiile Moscovei, respingându-le necondiţionat. 
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2. În cursul veacului XX, cabinetele de la Bucureşti, în mai multe 

rânduri, au ameninţat (ori chiar au trecut la fapte, ca în 1916) cu distrugerea 

zonei petrolifere drept replică la pericolele ce se profilau din partea unor 

agresori probabili ori reali. Cea mai cunoscută a fost situaţia din 1939-1940, 

când autorităţile române au cooperat strâns cu anglo-francezii pentru a pregăti 

minarea regiunii petrolifere Ploieşti şi a rezervelor de combustibili lichizi, 

preîntâmpinând căderea lor în mâinile Reichului nazist
178
. Acţiunea a eşuat 

lamentabil, ca urmare a contramăsurilor germane, dar şi ca o consecinţă a 

reorientării politicii României spre Berlin, în prima jumătate a anului 1940
179

. 

Este greu de înţeles însă faptul că Bucureştii, cunoscând interesul major al 

Berlinului pentru petrolul românesc, nu au apelat la argumentul respectiv, 

mizând – în cazul unei agresiuni a Armatei Roşii în Basarabia şi Bucovina de 

Nord – pe exacerbarea disputei germano-sovietice, pe inadmisibilitatea pentru 

Reich a unei apropieri exagerate a trupelor sovietice de regiunea Ploieşti. 

Desfăşurarea ulterioară a faptelor confirmă întru totul aceasta. Aşa, de pildă, la 

30 august 1940, Joachim von Ribbentrop va transmite lui Schulenburg, spre 

atenţionarea lui Molotov, că Germania şi Italia interveniseră, impunând dictatul 

de la Viena Bucureştilor, pentru că nu puteau admite izbucnirea unui conflict 

între Ungaria şi România pentru Transilvania, dat fiind că „Puterile Axei au un 

interes fundamental în menţinerea păcii şi a ordinii în aceste zone‖. Liderul 

diplomaţiei germane nu ascundea faptul că, în primul rând, erau în discuţie 

petrolul şi grânele României, ce aveau să fie totdeauna „de o importanţă vitală 

pentru Axă (subl. ns.)‖
180

. Un alt aspect notabil: la numai două luni după 

agresiunea sovietică în nord-estul României, Berlinul aprecia deja că trupele 

Moscovei se apropiaseră excesiv de mult de râvnita zonă Ploieşti. Garanţiile 

acordate României de Germania şi Italia, imediat după impunerea dictatului 

vienez
181
, au semnificat, în context, şi un avertisment adresat Moscovei, în 

sensul că extinderea dominaţiei sovietice dincolo de Prut avea să o angajeze în 

dispută cu înseşi Puterile Axei.  

Reacţia lui Molotov nu a întârziat: el acuza Germania, pentru garanţia 
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acordată României, drept o … violare a Pactului din 23 august 1939
182

. 

Acestea au fost, însă, fapte ulterioare celor petrecute la 27 iunie 1940. 

Ceea ce însă autorităţile de la Bucureşti trebuiau să aprecieze erau rolul şi locul 

petrolului românesc în diplomaţia şi strategia celui de-al III-lea Reich, iar 

aceasta în condiţiile blocadei iniţiate de englezi odată cu declanşarea celui de-al 

doilea război mondial
183
. Cea mai recentă lucrare de circulaţie internaţională 

privind ponderea problemei petrolului în desfăşurarea conflagraţiei din 1939-

1945
184

 atestă interesul major al Germaniei pentru resursele româneşti, ce au 

acoperit în tot cursul ostilităţilor cel puţin 1/3 din totalul necesităţilor militare ori 

civile ale Reichului
185
. Robert Goralski şi Russell W. Freeburg, autorii lucrării 

citate, consideră că, după ocuparea de către U.R.S.S. a Basarabiei şi Nordului 

Bucovinei în iunie 1940, nu a fost „o coincidenţă‖ că, în următoarele săptămâni, 

„Hitler s-a orientat ireversibil către invazia sa în Rusia (subl. ns.)‖
186

. În 

adevăr, cercetările de specialitate au confirmat că, la confluenţa lunilor 

iunie/iulie 1940, a survenit decizia lui Hitler de a iniţia preparativele în vederea 

unui atac în Est, împotriva U.R.S.S. Dacă la 25 iunie 1940, deci după 

declanşarea de către Kremlin a problemei Basarabiei şi Bucovinei, generalul 

Halder reţinea, în Jurnalul său, că Hitler oscila între invazia Angliei şi „o 

lovitură în Est‖
187

, la 22 iulie 1940 el consemna decizia Führerului: „Problema 

rusă va fi rezolvată pe cale ofensivă. Trebuie elaborat planul operaţiunii 

proiectate‖
188

. 

În aprecierea rolului şi locului problemei petrolului românesc pentru 

Germania, înainte de agresiunea U.R.S.S. din iunie 1940, nu se poate considera 

că Bucureştilor le-a lipsit o imagine veridică
189
. Tocmai pentru că aceasta era 

situaţia, la 27 iunie 1940, decizia României trebuia să ţină cont de factorul 

petrol. Iarăşi considerăm că era de datoria guvernului român şi a organelor din 

subordine (serviciile de informaţii şi contrainformaţii, în speţă) să fi pătruns la 

vreme intenţiile germane, să înţeleagă rostul ce-l avea România în cadrul 

proiectelor germane, după cum îl cunoşteau în privinţa proiectelor franco-

britanice.  

Sub acest aspect, suntem convinşi că de cel mai mare folos, decisiv, era 
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aflarea programului „eşalonat‖ de Adolf Hitler, la 8 martie 1939, relativ la 

acţiunile ofensive ale Reichului în 1939-1941 pe vechiul continent, şi anume: 

- 1939 („nu mai târziu‖ de 15 martie) ocuparea Cehoslovaciei; 

- în continuare – Polonia; 

- în ceea ce priveşte Ungaria şi România, a precizat Führerul, „ele, 

indiscutabil, intră în spaţiul vital al Germaniei. Căderea Poloniei şi exercitarea 

unor presiuni corespunzătoare le vor face, desigur, înţelegătoare. Atunci, noi 

vom controla pe deplin marile lor resurse agricole şi surse de petrol. Acelaşi 

lucru se poate spune şi despre Iugoslavia. Acesta este planul, care va fi 

îndeplinit până în 1940. Şi atunci, Germania va deveni de neînvins‖
190

. 

Străbăteau, în directiva Führerului, nu numai esenţa programului, ci şi 

orarul: nu mai târziu, deci, de 1940, România avea să fie cuprinsă în 

Lebensraum-ul hitlerist. Nu putem conchide decât că, având cunoştinţă de aceste 

proiecte, Bucureştii trebuiau, la 27 iunie 1940, să abordeze din altă perspectivă 

notele ultimative sovietice, căutând să obţină toate beneficiile ce se întrevedeau 

în condiţiile – bine cunoscute la Bucureşti – ale rivalităţii ireconciliabile dintre 

Berlin şi Moscova! Din nefericire, Bucureştii nu au urmat exemplul Finlandei, 

din lunile precedente, optând pentru o politică de apropiere faţă de Berlin: 

guvernele dictaturii autoritare a regelui Carol al II-lea au urmat drumul cel mai 

prost – s-a admis o cedare (evacuarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei), 

nebănuind că vor urma şi altele, consimţite tot la recomandarea şi chiar sub 

presiunile hitleriste, din câteva calcule incoerente ori de-a dreptul meschine: 

- că se scurt-circuita drumul spre inima Reichului, spre Berlin, care nu 

mai rămăsese decât calea servituţii; 

- că se menţineau intacte (reluăm expresia, citată, a lui Gheorghe 

Tătărescu) „forţele noastre militare până în ceasul final al războiului‖, o iluzie ce 

nu trebuia să-şi afle loc în calculele politicienilor români. 

Iar toate acestea într-un moment când singura decizie era aceea de a 

apăra o ţară, cu orice risc şi împotriva oricui. Avantajele unei asemenea poziţii 

erau multiple şi, toate, spre binele României, adică: 

- nu se crea (cum s-a întâmplat) un precedent periculos, folosit de vecinii 

şi duşmanii României în 1940, de a-i pretinde pe rând şi prin acţiuni conjugate 

părţi ale teritoriului naţional; 

- imaginea României ce s-ar fi impus cu obligativitate devenea aceea a 

unui stat care ştia să se bată pentru el însuşi, iar nu pentru interesele altora ori 

sub imperiul unor calcule improprii. A contat foarte mult în împrejurările 

analizate, de ce să nu recunoaştem, că România nu a opus veto-ul său 

pretenţiilor sovietice. V. M. Molotov, cel dintâi, a realizat că România, cedând 

într-un rând, o va face şi în alte cazuri, iar în cursul războiului mondial şi 

îndeosebi după aceea U.R.S.S. a profitat de această convingere ce s-a creat la 
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Kremlin, după propriile mărturisiri ale fostului şef al diplomaţiei sovietice
191

; 

- prin decizia sa de cedare, guvernul român a admis – după cum vom 

dovedi – un precedent periculos ce ameninţa nu numai pentru soarta celorlalte 

provincii istorice (Transilvania, Dobrogea de Sud), dar a oferit şi un avantaj 

nebănuit Kremlinului, de care acesta s-a slujit în cursul războiului şi care face să 

se perpetueze consecinţele pactului din 23 august 1939. Despre ce este vorba? În 

anii luptei contra Germaniei, în care U.R.S.S. a avut un rol deosebit, Moscova a 

pretins şi a obţinut de la noii ei parteneri (Anglia, mai întâi, apoi S.U.A. ş. a.) ca 

aceştia să-i recunoască, cel puţin, teritoriile anexate la frontiera de Vest, pe care 

în 1939-1940 însuşi Hitler, duşmanul comun dintre 1941 şi 1945, le admisese ca 

atare
192

.  

Nu reluăm istoria teritoriilor de la graniţele de Vest absorbite de fosta 

U.R.S.S., reţinând doar că, la sfârşitul ostilităţilor din 1939-1945 şi prin tratate 

de pace în bună regulă şi formă, acestea au fost recunoscute de Marii Aliaţi 

occidentali drept… teritorii sovietice. Şi, între acestea, distingem toate zonele 

prevăzute de protocolul secret din 23 august 1939, nu numai Basarabia ori 

(suplimentar) Nordul Bucovinei, ci şi părţile estice ale Poloniei, pentru care în 

1939 s-a declanşat războiul mondial, ştiut fiind că Polonia s-a aflat tot timpul 

din 1939 până în 1944 alături de Naţiunile Unite, iar nu ca România, care, între 

1941 şi 1944, a combătut Rusia comunistă; 

- prin prisma celor consemnate, deducem – fără teamă de a greşi – că 

decizia din iunie 1940 a afectat pe termen lung evoluţia României, dar, în primul 

rând, în anii războiului, când a determinat ţara să participe la ostilităţi alături de 

tabăra Axei – cel mai puţin dorită de poporul român şi cel mai puţin favorabilă 

intereselor româneşti în raport cu întreaga politică externă promovată de 

Bucureşti în decursul epocii interbelice. 

Un ultim aspect asupra căruia dorim să insistăm: rezistenţa, ca 

alternativă la politica de cedare în faţa presiunilor U.R.S.S., îmbrăţişată de 

autorităţile de la Bucureşti la 27 iunie 1940, reprezenta formula ideală, formula 

cea mai avantajoasă, deşi plină de risc, pentru prezentul şi viitorul ţării. Pe de 

altă parte, nu putem să nu reţinem că, pentru a rezista, România trebuia să aibă 

această capacitate. Până acum, din motive lesne de înţeles, s-a îngroşat peste 

măsură lipsa condiţiilor internaţionale propice, în mod direct – izolarea deplină a 

ţării, pentru a se fi dat un răspuns negativ U.R.S.S. Nu vedem de ce n-am 

recunoaşte o atare situaţie, dar, în opinia noastră, decisivă pentru a se fi ales 

calea rezistenţei era trăinicia internă a statului român, funcţionalitatea lui ca 

organism sănătos sută la sută, luciditate în asumarea riscurilor şi capacitatea de a 

se întrevedea, deopotrivă, succesul ori dezastrul. Nu trebuie un examen special, 

în continuare, pentru a afla în ce stadiu de indisponibilitate se afla statul român 
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în vara anului 1940 (sub aspectele politic şi social, sub raportul pregătirii 

militare, al echilibrului şi solidităţii naţionale, pe planul raporturilor inter-etnice 

ori al stabilităţii instituţionale etc. etc.) pentru a înţelege de ce România s-a 

sustras singurei opţiuni de onoare – lupta cu agresorul comunist. Din acest punct 

de vedere, apreciem că Ion Antonescu nu era departe de adevăr în rechizitoriile 

sale făcute „Vechiului Regim‖ (al lui Carol II) de îndată după venirea sa la 

putere
193
. Era întru totul adevărat că slăbiciunea Vechiului Regim condusese la 

cedările teritoriale, iar acestea, la rândul lor, au agravat situaţia regimului, care 

s-a şi prăbuşit, instantaneu, în septembrie 1940. Asemenea unui castel de nisip. 

 

*** 

Datele şi consideraţiile expuse ne oferă cel mai bun argument pentru a 

investiga în ce grad, în 1940, România ar fi avut posibilitatea să respingă notele 

ultimative ale U.R.S.S., evitând, pentru început, pierderea Basarabiei, nordului 

Bucovinei şi Ţinutului Herţa, iar mai apoi, prin forţa consecinţelor, şi a 

Transilvaniei de Nord şi Cadrilaterului. 

Pentru a afla un răspuns de esenţă, nu va fi cazul, mai mult ca sigur, să 

extindem expunerea. Iar dacă persistă vreo neînţelegere în privinţa 

responsabilului principal sau vreun semn de întrebare cu privire la nejustificata 

cedare grabnică a Bucureştilor în iunie 1940 în faţa pretenţiilor U.R.S.S., 

propunem să ne adresăm nemijlocit celui care, atunci, a fost indiscutabil Nr. 1 

dintre toţi cei aflaţi în epicentrul unor evenimente dureroase şi pline de grave şi 

îndelungi consecinţe. Acesta era Regele Carol al II-lea care, la 16 octombrie 

1943, nota în Jurnalul său: „Am împlinit jumătate de veac. Trebuie să 

mărturisesc că, deşi au trecut, în acest răstimp, atâtea peste capul meu, nu simt 

aceşti 50 de ani apăsând pe umerii mei. Privind înapoi, trebuie să constat că 

viaţa mea n-a fost lipsită de interes şi de mişcare. A fost o luptă continuă, o 

luptă pentru credinţele mele şi pentru progresul poporului meu. Chiar 

dragostea pentru Duduia [Elena Lupescu], care a făcut să fiu atât de atacat şi 

de defăimat, a făcut parte din acest ansamblu de bătălii continue. N-o regret 

nici o clipă şi astăzi, în zilele de restrişte, ca şi în acele de mulţumire. A fost un 

izvor continuu de bucurie, un loc de adăpost pentru sufletul meu. Nu zic că n-am 

făcut greşeli, chiar unele mari. Azi mi se pare că cea mai mare a fost de a nu m-

aşeza, cum o doream împreună cu Călinescu, hotărât şi de la început înfruntând 

toate riscurile trecătoare, de partea Aliaţilor. Am făcut greşeala de a-mi apleca 

urechea celor fricoşi, şi îndeosebi lui Urdăreanu, care în acel moment se 

făcuseră campionii închinării, de frică, în faţa aroganţei germane. E adevărat 

că România ar fi suferit, dar nu mai mult decât acum, dar cel puţin n-ar fi fost 

umilită. Basta pentru trecut, ochii trebuiesc acum aţintiţi asupra viitorului şi 
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numai asupra lui şi să activăm toţi pentru eliberarea României din gheara 

nazistă‖
194

. 

Este deosebit de semnificativ faptul că, aproape concomitent ori imediat 

după ce s-au produs grozăviile evacuării
195

 Basarabiei, nordului Bucovinei şi 

Ţinutului Herţa, oamenii politici de la Bucureşti, participanţi ori nu la deciziile 

adoptate, au revenit cu noi precizări, argumentări sau motivaţii ale poziţiilor 

exprimate de ei ori au căutat prilejul să-şi dezvolte punctele de vedere
196

. A 

intervenit, cvasi-automat, o delimitare categorică a celor care insistaseră pentru 

admiterea notelor ultimative ale Kremlinului (Gheorghe Tătărescu, Ion Gigurtu 

ş. a.) de aceia care se pronunţaseră împotriva evacuării provinciilor istorice 

răsăritene ori care, deja, nu mai admiteau o atare „soluţie‖. 

Din prima categorie s-a impus, prin persuasiune şi străduinţa de-a afla 

noi argumente forte, în fapt scuze, premierul în funcţie la momentul iunie 1940. 

L-am citat, evident, pe Gheorghe Tătărescu, căruia timpul şi politica promovată 

în anii 1945-1947 i-au mai îngăduit să revină asupra problemei în atenţie. Astfel, 

mai întâi, în şedinţa comună a Comisiilor de politică externă ale celor două 

Camere ale Parlamentului României din 2 iulie 1940, el a menţionat că, între 

cele două alternative (rezistenţă ori acceptare), a optat pentru ultima din înalte 

raţiuni: „Am hotărât evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord pentru a nu 

pune în primejdie viitorul românismului. Declar aici că am luat această 

hotărâre sub presiunea forţei, într-unul din cele mai grele momente ale istoriei 

noastre şi lăsând viitorului sarcina să judece actul nostru‖
197
. Într-un memoriu 

(datat 1 mai 1943, Poiana-Gorj), Gheorghe Tătărescu avea să revină asupra 

faptelor din iunie 1940, conchizând la un moment dat: „Respingerea 

ultimatumului era, desigur, soluţiunea cea mai uşoară, era actul reflex al unui 

popor, care corespundea şi instinctului ţării şi simţămintelor armatei. 

Respingerea şi rezistenţa erau, în orice caz, pentru mine şi Guvern, soluţiunea 

cea mai comodă. Rămâneam în istorie autorii gestului eroic, care a trimis un 

popor mic să înfrunte o luptă cu forţe de amploare gigantică şi, refugiindu-ne 

apoi în depărtări senine, am fi aşteptat în linişte sfârşitul războiului. Acceptarea 

ultimatumului era soluţiunea cea grea, era soluţiunea cea dureroasă: părăsirea 

vremelnică a provinciilor voievodale, retragerea armatei cu spatele la inamic, 

suferinţele populaţiei aruncate în voia soartei – toate ruinele şi toate suferinţele 

erau legate de această soluţiune, singura însă care lăsa Statul român cu puterile 

intacte şi care îi da răgaz să aştepte desfăşurarea viitorului. Sentimentul şi 
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interesul egoist ne dictau respingerea ultimatumului şi rezistenţa. Raţiunea şi 

datoria faţă de ţară ne dictau acceptarea. Nu am ezitat a hotărî acceptarea şi 

am luat asupra mea şi a guvernului odiosul acestei hotărâri [subl. ns.], 

răspunzând Guvernului de la Moscova că <<pentru a evita recurgerea la forţă 

şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, Guvernul român se vede 

silit să primească condiţiile de evacuare a teritoriilor cerute de Soviete>>‖
198

. 

În sfârşit, reintrat în viaţa politică a ţării după actul de la 23 august 1944, 

Gheorghe Tătărescu se va destăinui, într-un interviu acordat ziarului „Drapelul‖ 

din 17-18 ianuarie 1945, asupra condiţiilor din iunie 1940, denaturându-le 

grosolan, căci interpreta cedarea – devenise la modă de-acum! – ca o dovadă… 

de prietenie faţă de U.R.S.S. şi, totodată, lansa atacuri contra lui Iuliu Maniu, 

atacuri convenabile cercurilor comuniste şi comunizante cu care avea să 

pactizeze curând prin formarea guvernului dr. Petru Groza: „Declar că voi putea 

dovedi cu acte şi cu relatări de fapte, răzimate pe documentări purtând 

garanţiile oficialităţii, că un guvern Iuliu Maniu nu ar fi putut întru nimic 

împiedica desfăşurarea implacabilă a evenimentelor istorice din 1940. În 

schimb, însă, este sigur că dl. Maniu ar fi adoptat nu soluţia guvernului meu, 

adică soluţia păcii (sic!), ci, aşa cum rezultă din toate declaraţiile şi 

manifestările sale, soluţia rezistenţei armate, adică soluţia războiului, care ar fi 

atras nimicirea vremelnică a Statului român […]. Drama României din 1940 – 

se disculpa politicianul transfigurat în filo-sovietic – a fost nu consecinţa 

politicii noastre, ci rezultatul inevitabil al războiului european, provocat de 

Germania hitleristă‖
199

. 

De partea cealaltă, adică a adversarilor evacuării Basarabiei şi Nordului 

Bucovinei, vocile ce s-au făcut auzite au fost redutabile, mai numeroase şi mai 

vehemente. Au fost angrenate personalităţi de excepţie, care au dat – se înţelege 

– greutate poziţiilor prezentate. Câteva exemple le considerăm memorabile, fapt 

pentru care şi insistăm asupra lor. 

În şedinţa Consiliului de Coroană din zorii zilei de 30 august 1940 şi 

care a luat în dezbatere problema Transilvaniei în legătură cu „arbitrajul‖ la care 

îndemnau Hitler şi Mussolini prin delegaţii lor la Viena, Victor Iamandi a 

revenit la un moment dat la întâmplările survenite anterior à propos de 

pretenţiile Kremlinului asupra Basarabiei şi Nordului Bucovinei. El s-a adresat 

Regelui: „Sire, consecvent cu cele ce am susţinut în Consiliul de Coroană de la 

27 iunie, consecvent cu ce am susţinut în al doilea Consiliu de Coroană [din 

aceeaşi zi], când mi-am exprimat nedumerirea că suntem pe drumul 

concesiunilor permanente şi nu se poate prevedea un sfârşit favorabil pentru 

ţara noastră, pentru toate aceste argumente şi motive, care fac parte integrantă 

din conştiinţa mea de român, şi astăzi sunt împotriva primirii arbitrajului. Nu 

cred în garanţiile care se dau şi socot că politica noastră de astăzi n-a dus la 

                                      
198

 Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, p. 95. 
199

 Apud V. F. Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, p. 237-238. 



 136 

nici un rezultat pozitiv. Pentru aceste consideraţiuni, nu trebuie să primim 

arbitrajul. Trebuie să rezistăm, pentru că războiul nu s-a terminat‖
200

. 

Tot în acelaşi cadru, dar în Consiliul de Coroană din 31 august 1940, cu 

prilejul luării în dezbatere a „arbitrajului‖ impus României la Viena în ceasurile 

imediat precedente, liderul P.N.Ţ, Iuliu Maniu, nu s-a abţinut a se referi la 

consultările iniţiate de suveran în luna iunie şi la care vorbitorul nu participase: 

„Cred că cedarea Basarabiei, fără nici un fel de rezistenţă, a fost o 

profundă greşeală, ale cărei urmări le suferim astăzi. Trebuia, cu orice preţ şi 

cu orice sacrificiu, chiar cu sacrificiul de a suferi o înfrângere, să rezistăm. 

Naţiunile suferă înfrângeri pe câmpul de luptă, războiul are şansele sale bune 

sau rele, mari şi puternice naţiuni au fost înfrânte, poporul românesc a pierdut 

şi el războaie, dar prin vitejia soldaţilor săi şi prin puternica conştiinţă 

naţională, a prins puteri de viitor, pentru înălţarea ţării, în viitor. Aşa, am 

pierdut în Basarabia peste 2 milioane de români, fără nici cea mai mică 

rezistenţă. De aici, vă puteţi Dv. închipui descurajarea care a cuprins toate 

provinciile, pe toţi românii, şi umilirea care a cuprins armata română, care ar fi 

voit să aibă ocazia ca să arate că, dacă diplomaţia românească n-a ştiut a 

lucra, ea ştie să sângereze pe câmpul de luptă, pentru salvarea onoarei 

naţionale‖
201

. 

Cu acelaşi prilej, Gheorghe Brătianu a observat, de asemenea: 

„Eu nu vreau nici să îngreunez aceste dezbateri şi nici să fac procesul 

trecutului, deşi odată va fi făcut; dacă nu-l vom face noi, alţii îl vor face, dar ţin 

să amintesc un lucru: am luptat pentru o anumită politică, în afară de ceea ce 

era în ultimii ani. Ţin să spun că, dacă am luptat pentru că aveam nădejdi şi 

convingere, şi eu am făcut chiar declaraţii în această privinţă, [a fost] că prin 

această politică puteam păstra graniţele ţării‖
202

. 

Nicolae Iorga, la reuniunea amintită a Comisiilor de politică externă ale 

Parlamentului, din 2 iulie 1940, a intervenit cu precizări nuanţate, prezentând 

finalmente poziţia celor mai de seamă politicieni ai ţării, consemnată într-un 

memorabil document: 

„Noi avem de ales două procedări: 

Procedarea Dietei Poloniei la împărţirea ţării. A vorbit unul, altul, a 

fost o luptă oratorică între dânşii şi s-a terminat printr-un vot care a însemnat 

admiterea de către naţiune a sfâşierii teritoriului. Aceasta este o hotărâre pe 

care, după părerea mea, nu o putem lua şi răspunderea va fi pentru toţi cei care 

se vor ralia la dânsa. 

Sau să facem ce-a făcut înţeleptul Rege Carol I şi acel mare ministru al 

lui, Ion Brătianu: faţă de un act de nedreptate, asemănător cu cel care se face 

azi României, retragem armata din teritorii, retragem funcţionarii. Nu luăm nici 
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o hotărâre care să lege viitorul‖
203

. 

Este neîndoios însă că, în epocă, cele mai incisive şi decisive au fost 

demersurile generalului Ion Antonescu. El se manifestase ca unul dintre cei mai 

dârzi adversari ai lui Carol, mai cu seamă după 30 martie 1938, după ce fusese 

scos din guvern şi, mai apoi, din cadrele armatei. În iunie 1940, generalul a 

procedat la întocmirea unui memoriu destinat regelui, dar pe care – datele fiind 

depăşite de evenimente – nu i l-a mai încredinţat
204
. Insistând, generalul avea să 

fie primit în audienţă de către Carol al II-lea, la 1 iulie 1940, fără nici un efect 

însă. La plecare, solicitantul a predat suveranului o scrisoare de protest 

vehement faţă de cele intervenite după abandonarea Basarabiei, Nordului 

Bucovinei şi Ţinutului Herţa în robia comunistă rusească
205

. Acest document, 

redactat în termeni radicali, dar exprimând corect realităţile, a fost rapid difuzat 

şi perceput ca atare de către opinia publică. Generalul Antonescu a fost cel 

dintâi pedepsit, fiind, din ordinul personal al Regelui, trimis într-un surghiun de 

aproape două luni la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia.  

În perioada ce a urmat, Ion Antonescu avea să revină adeseori asupra 

erorilor din iunie 1940 privind evacuarea fără luptă a Basarabiei, Nordului 

Bucovinei şi Ţinutului Herţa. La 1 octombrie 1940, de pildă, el considera: 

„Pentru salvarea ţării, pentru păstrarea onoarei, pentru mândria 

tradiţiilor ei şi pentru respectul morţilor ei, armata s-ar fi luptat. Ea s-ar fi 

sacrificat, chiar fără folos, dacă i s-ar fi cerut. Conducerea i-a refuzat însă 

această supremă satisfacţie‖
206

. 

Pe plan militar, ca şi pe plan politico-diplomatic, succesele Germaniei pe 

Frontul de Vest, încununate mai ales de capitularea Franţei şi umbrite de decizia 

Marii Britanii de a continua războiul, au influenţat profund derularea 

evenimentelor pe teatrul european. O notă din 19 iunie 1940 a Secţiei a 2-a a 

Marelui Stat Major Român, surprinzând această evoluţie, arăta că „limpezirea‖ 

situaţiei internaţionale nu se produsese, cât tip Londra spera să atragă S.U.A. şi 

U.R.S.S. în efortul de război comun împotriva Reichului nazist
207

. Potrivit 

informaţiilor captate la Marele Stat Major Român, U.R.S.S. avea temeri din 

partea Germaniei şi, în acel context, pentru a-şi asigura „poziţii militare 

favorabile‖, continua să supravegheze Finlanda ori ocupase Ţările Baltice. Cu 

referire la România, sinteza reţinea (şi pronostica) cum că „aceleaşi necesităţi 

strategice ar putea îndreptăţi Rusia Sovietică să-şi îndrepte atenţia sa şi asupra 
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României, propunându-şi să respingă pe români din Basarabia şi Bucovina şi, 

eventual, chiar să ducă frontul pe Carpaţii Răsăriteni. Intenţia trebuia întrevăzută 

ca foarte probabilă‖
208

 . Îngrijorările au fost alimentate, în perioada 16-26 iunie, 

de violările frecvente ale graniţei aeriene a României de către avioanele 

sovietice
209
. În zilele de 26-27 iunie 1940, Armatele 3 şi 4 din Bucovina şi, 

respectiv, Basarabia, au intrat, potrivit ordinelor ministrului Apărării Naţionale 

şi şefului Marelui Stat Major, în „dispozitiv de apărare‖ pe Nistru
210

, pentru ca, 

la 28 iunie 1940, în zori, ele să primească ordinul generalului Florea Ţenescu de 

a începe evacuarea din Basarabia şi a organiza „rezistenţa‖ pe Prut
211

. În aceeaşi 

zi, la ora 11,30, a pornit ordinul nr. 5 688 C, privind evacuarea generală a 

teritoriului dintre Nistru şi Prut, cu termenul final 2 iulie 1940, ora prânzului, cu 

stabilirea precisă a orarului pentru localităţile părăsite, retragerea unităţilor de 

infanterie şi cavalerie, evacuarea familiilor ofiţerilor, a funcţionarilor şi 

bolnavilor, a materialelor de război şi de cale ferată, abandonarea căilor ferate, 

întreprinderilor, uzinelor etc.
212

. Istoricul Dinu C. Giurescu surprinde astfel 

retragerea armatei şi autorităţilor române de dincolo de Prut: „… Grupe 

comunizate constituite din evrei, ruşi, ucraineni, găgăuţi şi chiar români au 

început provocările împotriva armatei române şi a civililor în retragere. Au 

dezarmat unele unităţi, au scuipat pe ofiţeri; aruncau cu pietre, huiduiau. În 

aşteptarea trupelor sovietice, aceste bande au scos şi au rupt tricolorul de pe 

instituţiile publice şi l-au înlocuit cu steagul roşu. Unităţi sovietice au luat 

prizonieri militari români, ofiţerii fiind arestaţi. Armata română n-a reacţionat. 

Primise ordin să nu răspundă prin foc la aceste provocări şi atacuri […]. În şase 

zile, 28 iunie – 3 iulie 1940, România a cedat Uniunii Sovietice 50 762 km
2 

(Basarabia – 44 500 km
2
 şi Nordul Bucovinei cu 6 262 km

2
), cu 4 021 086 ha 

teren agricol (20,59% din suprafaţa agricolă a ţării); 3 776 309 locuitori, din 

care: 53,49% – români; 10,34% – ruşi; 15,30% – ruteni şi ucraineni; 7,27% – 

evrei; 4,9% – bulgari; 3,31% – germani; 5,12% – alţii. Arhive de mare valoare, 

biblioteci publice şi particulare cu sute de mii de volume, mari cantităţi de 

material feroviar, depozite de muniţii, echipament, zeci de mii de refugiaţi şi tot 

atâtea gospodării şi locuinţe, cu tot inventarul lor, au fost părăsite în câteva ore, 

în faţa ocupantului‖
213

. Mareşalul Ion Antonescu avea să califice cu temei 

evacuarea drept un „dezastru‖
214
. În context, au surprins, îndeosebi, atitudinea şi 
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acţiunile a numeroşi evrei din provinciile evacuate
215

 

Pentru populaţia românească din Basarabia şi Bucovina de Nord a 

început unul din capitolele cele mai tragice ale existenţei sale – ocupaţia 

sovietică, prigoana politică şi cultural-religioasă, deportările masive în celelalte 

zone ale U.R.S.S., chiar dincolo de Cercul Polar, genocidul sistematic înfăptuit, 

într-un cuvânt – holocaustul roşu
216

. 

Acţiunile U.R.S.S. din iunie – iulie 1940 au avut, în ansamblu, un efect 

catastrofal asupra României. Notele ultimative din 26-27 iunie 1940 nu numai 

că au inaugurat, ci, pur şi simplu, au declanşat procesul dezintegrării teritoriale 

a României Mari. Căci, în adevăr, odată satisfăcute revendicările Moscovei, cine 

mai putea stăvili pretenţiile revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei
217

, ambele 

încurajate de Germania, Italia şi U.R.S.S.? Guvernul de la Bucureşti avea să fie 

silit, în consecinţă, să iniţieze tratative cu Sofia şi Budapesta, după ce, la 1 iulie 

1940, a renunţat la garanţiile anglo-franceze din aprilie 1939, iar la 11 iulie 1940 

s-a retras oficial din Liga Naţiunilor
218

. La 2 iulie 1940, regele Carol al II-lea s-a 
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adresat direct lui Adolf Hitler, insistând pentru „o colaborare mai intimă cu 

Germania‖, care ar fi putut fi „întărită‖ de o alianţă şi de trimiterea unei misiuni 

militare germane în România
219
. Replica Führerului, din 3 iulie 1940, a fost 

prezentată regelui Carol al II-lea a doua zi, având – la numai câteva ceasuri după 

sfârşitul evacuării dezastruoase din Basarabia şi Bucovina de Nord – efectul 

unui trăsnet la Bucureşti: în mod amical, Carol al II-lea era avertizat că România 

„nu va putea evita cedarea unor teritorii care sunt populate de unguri sau bulgari 

şi nu de români‖. Soluţionarea problemei era considerată ca reprezentând 

„condiţia primordială pentru o pacificare reală a Balcanilor‖
220

. Asistat de 

Mihail Manoilescu, liderul diplomaţiei române în noul cabinet condus de Ion 

Gigurtu de la 4 iulie 1940, Carol al II-lea a acceptat de îndată, în principiu, ideea 

de a negocia direct cu Budapesta şi Sofia, dar voia asigurări că Ungaria şi 

Bulgaria nu vor emite pretenţii „dincolo‖ de raţiunile politice existente şi de 

realităţile etnice. În mod concret, suveranul nu respingea „vaste şi reciproce 

schimburi de populaţie‖
221
, după cum glăsuia noul mesaj, din 6 iulie 1940, 

adresat Führerului, care era implorat să acorde României „sprijin moral‖ în 

negocierile ce urmau a fi angajate cu Ungaria şi Bulgaria. Răspunsul din 15 iulie 

1940 al lui Hitler
222

 trimitea Bucureştii să se înţeleagă direct cu Budapesta şi 

Sofia, fiind recomandabil ca raţiunea să prevaleze asupra pasiunilor şi emoţiilor. 

Evoluţia evenimentelor, în concepţia Führerului, dovedise că revizuirea 

frontierelor devenise inevitabilă şi, mai mult, cu cât ea „se producea mai 

devreme, cu atât mai mari vor fi foloasele ei (subl. ns.)‖
223

. Nu lipseau 

asigurările că Germania şi Italia ar fi fost dispuse să joace rolul de arbitri, în 
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cazul în care negociatorii ar fi cooperat
224

. S-a ajuns, în acest fel, după o serie 

întreagă de alte diligenţe, marcate îndeosebi de întâlnirile la nivel înalt ale 

premierilor şi miniştrilor de Externe ai Ungariei (9 iulie 1940), României (26-27 

iulie)
225

 şi Bulgariei (26 iulie 1940) cu Hitler sau Mussolini şi colaboratorii 

acestora, la tratativele de la Craiova în problema Cadrilaterului (Dobrogea de 

Sud) şi de la Turnu Severin, relativ la Transilvania. Negocierile de la Craiova 

(19-26 august 1940)
226
, stimulate de încurajările lui Hitler faţă de revendicările 

in extenso al Bulgariei
227

, s-au finalizat
228

 la 7 septembrie 1940, prin semnarea 

unui tratat privind cedarea integrală de către România a judeţelor Durostor şi 

Caliacra (Cadrilater) şi un schimb corespunzător de populaţie
229
. Aproximativ în 

acelaşi timp, negocierile româno-ungare de la Turnu Severin (16-24 august 

1940)
230

 s-au desfăşurat extrem de anevoios, ele eşuând în faţa revendicărilor 

exacerbate ale Ungariei horthyste
231

. Astfel, delegaţii Budapestei au emis 

pretenţii asupra unei suprafeţe însumând aproximativ 68 000 km
2
 şi 3,9 milioane 

locuitori, din care 2,2 milioane români şi 1,2 milioane maghiari
232

. Despre un 

schimb de populaţie în acest context, nici vorbă nu putea fi. Propunerea 

Ungariei – a declarat Valer Pop în şedinţa finală – era una „exclusiv teritorială‖, 

excluzând putinţa schimbului de populaţie. Or, a specificat delegatul 

Bucureştilor, „nu putem lua în considerare nici astăzi, nici în viitor, propuneri 

care trec sub stăpânire străină chiar numai un singur român‖
233

. Cu de la sine 
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putere, nesolicitate de nici una dintre părţile contractante, Germania şi Italia, 

prin Joachim von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano, şi-au asumat funcţia de 

arbitru
234

, care au convocat, separat, pe reprezentanţii Bucureştilor şi 

Budapestei la Viena, unde, la 30 august 1940, le-au impus semnarea unui 

document denumit oficial arbitraj
235
, dar, în fond, un dictat

236
. În virtutea 

dictatului, România era silită să cedeze Ungariei partea de nord-vest a 

Transilvaniei, reprezentând 43 492 kmp, cu 2,6 milioane de locuitori, din care 

50,2% români, 37,1% maghiari, 5,7% evrei, 2,8% germani, 1,9% ţigani, ruteni, 

cehi, slovaci (2,3%)
237
. La Bucureşti, regele Carol al II-lea, precum şi în cazul 

notelor ultimative sovietice din 26-27 iunie 1940, a convocat două Consilii de 

Coroană
238
. Cel dintâi, din 30 august 1940 (cu începere de la ora 3), a dezbătut – 

aşa cum au impus delegaţii Axei reprezentanţilor români la Viena, în frunte cu 

Mihail Manoilescu şi Valer Pop – acordarea anticipată a deplinelor puteri 

diplomaţilor noştri pentru a semna „arbitrajul‖ imediat de Joachim Ribbentrop şi 

G. Ciano. Era, după cum a observat Nichifor Crainic, prezent la dezbateri, 

„acceptarea arbitrajului fără să bănuiască măcar sentinţa de la Viena‖
239

. Dintre 

cei prezenţi, 21 s-au pronunţat pentru „arbitraj‖, iar 10 contra (C. I. C. Brătianu, 

Ion Mihalache, Arthur Văitoianu, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Mihail 

Popovici, A. C. Cuza, dr. C. Angelescu, Victor Antonescu), fiind şi o 

abţinere
240

. Cel de-al doilea Consiliul de Coroană a avut loc în noaptea de 30-31 

august 1940, în prezenţa lui Alexandru Romalo, venit special de la Viena, cu 

documentele semnate după ora prânzului acolo, ceea ce a îngăduit analiza 

concretă a dictatului şi, de asemenea, a declaraţiei de garanţie a graniţelor 

rămase („actuale‖) ale României acordată de Germania şi Italia
241

. Iuliu Maniu, 

care, deopotrivă cu Nicolae Iorga, Gh. Brătianu şi mitropolitul unit Alexandru 
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Niculescu, nu participase la reuniunea precedentă, a declarat
242

: „Cei care au 

semnat o astfel de învoială [„arbitrajul‖] n-au fost reprezentanţii poporului 

românesc şi, în orice caz, n-au fost reprezentanţii poporului românesc din 

Ardeal, deşi nu vreau să fac nici un fel de deosebire între românii din Vechiul 

Regat şi românii din Ardeal‖. 

În perioada care a precedat semnarea dictatului de la Viena ori a 

tratatului de la Craiova, statele revizioniste au beneficiat nu numai de sprijinul 

Germaniei şi Italiei, ci şi de asistenţa U.R.S.S.
243

. După 15 august 1940, 

autorităţile de la Moscova au inventat conflicte la graniţa temporară de pe 

Prut
244
, iar V. M. Molotov, la 31 august 1940, a reproşat contelui Schulenburg 

că, prin „arbitrajul‖ de la Viena, semnat în absenţa delegaţiei U.R.S.S., Reichul 

încălcase prevederile pactului de neagresiune din 23 august 1939
245
. Îngrijorarea 

Moscovei a sporit, mai cu seamă în urma declaraţiei comune germano-italiene 

de „garantare‖ a graniţelor României după dictatul vienez. La 17 septembrie 

1940, A. I. Lavrentiev, reprezentantul U.R.S.S. la Bucureşti, îl asigura pe V. M. 

Molotov că, în urma evenimentelor inaugurate de „arbitraj‖ şi care au condus la 

prăbuşirea regimului regelui Carol al II-lea, România se transformase practic 

într-o „provincie a Germaniei‖
246
. În mod curios, diplomatul sovietic, mai mult 

decât sigur, nu deplângea soarta României, la care ajunsese în bună măsură cu 

„ajutorul‖ Kremlinului, ci faptul că avansul dincoace de Prut al Armatei Roşii 

nu mai putea avea loc fără riscul unei coliziuni cu Wehrmachtul. Peste două 

luni, în noiembrie 1940, aflat în vizită la Berlin, V. M. Molotov avea să afle 

acest lucru de la Hitler în persoană! 

Unul dintre studioşii problemei, istoricul Cornel Grad, a relevat rolul 

decisiv şi semnificaţia profundă a celor doi „gropari ai Europei‖, Adolf Hitler şi 

I. V. Stalin, în crucificarea teritorială a României la 1940: „Concluzionând, se 

poate afirma că Dictatul de la Viena, ca şi Ultimatumul sovietic semnifică 

transpunerea în practică a Pactului Ribbentrop-Molotov, semnat cu un an 

înainte. Modalitatea formală de realizare a obiectivelor acestei politici depinde, 

evident, de o serie de factori aleatorii, dar esenţa rămâne aceeaşi. Pentru 
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îmbucătăţirea României, sovieticii au ales calea directă, brutală, a 

Ultimatumului din 26 iunie 1940, privind retrocedarea imediată a Basarabiei şi a 

părţii de nord a Bucovinei, în timp ce Germania a preferat calea mai 

<<onorabilă>> a arbitrajului, impus în favoarea Ungariei – aliatul ei minor. 

Ambele soluţii aparţin arsenalului cinismului fără scrupule în domeniul relaţiilor 

internaţionale. Ambele, se pare, cu eficienţă maximă‖
247
. Deopotrivă, în cadrul 

precizat, intră, subliniem noi, şi „tratatul de la Craiova‖ din 7 septembrie 1940. 

Nu a fost trecut cu vederea faptul că, din punctul de vedere al Germaniei, 

fuseseră preconizate măsuri speciale pentru securitatea regiunii petrolifere 

Ploieşti, care căpătase în context „o importanţă vitală‖ pentru Reich
248
. Chiar în 

după-amiaza zilei de 30 august 1940, la Berlin, Comandamentul Suprem al 

Wehrmachtului (OKW) a analizat situaţia, iar, după câteva zile, s-a întocmit o 

„Directivă pentru ocuparea regiunii petrolifere române‖, care însă n-a mai fost 

pusă în aplicare
249
. Dar, nu mai târziu decât la 20 septembrie 1940, Hitler era 

deja preocupat să trimită o Misiune Militară în România
250
. Unde, între timp, 

situaţia se modificase radical. După noile cedări teritoriale, la Viena şi, în 

perspectivă, la Craiova, evenimentele survenite au contribuit nemijlocit, prin 

valul de proteste stârnite de arbitrajele, tratatele şi notele ultimative de tot felul 

patronate ori semnate de Germania, U.R.S.S. şi Italia ori ca urmare a admiterii 

răşluirilor teritoriale de către guvernul I. Gigurtu, la subminarea regimului 

regelui Carol al II-lea, preparând, aproape fulgerător, ascensiunea la putere a 

generalului Ion Antonescu
251
. Şi, mai mult decât atât, faptul că, după dictat, 

miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei, Joachim von Ribbentrop şi, respectiv, 

Galeazzo Ciano, au semnat la 30 august 1940 un document prin care se oferea 

garanţia fermă a Berlinului şi Romei pentru asigurarea integrităţii teritoriale a 

României rămase mutilată ... „definitiv‖, deşi, se ştia, urma să intervină cedarea 

Cadrilaterului
252
. După opinia unui foarte bun cunoscător al dosarului relaţiilor 

româno-germane în perioada 1918-1941
253

, documentul semnat de Joachim von 

Ribbentrop şi Galeazzo Ciano înaintat lui M. Manoilescu, care a certificat 

primirea, a reprezentat, în chip fundamental, o „garanţie a graniţelor‖ României 

de către Puterile Axei. Că aşa stăteau lucrările, în adevăr, desprindem din 

demersurile, separate ori comune, ale Berlinului şi Romei, pentru a linişti 
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Moscova, nemulţumită atât de arbitrajul vienez cât şi, mai cu seamă, de garanţia 

acordată teritoriilor rămase româneşti
254

. Astfel, chiar la 1 septembrie 1940 

Molotov i-a reproşat lui Schullenburg că Kremlinul fusese pus în faţa unui „fapt 

împlinit‖, ceea ce va stârni replica lui Ribbentrop, la 3 septembrie 1940, cum că 

Pactul din 23 august 1939 nu fusese violat
255

. Apoi, s-a produs demersul comun 

al Germaniei şi Italiei, din 10 septembrie 1940, pe lângă V. M. Molotov în 

sensul că ele aveau să acţioneze pe viitor drept garanţi ai frontierelor 

României
256

, ceea ce, la 21 septembrie 1940, a provocat protestul oficial al 

U.R.S.S.
257
, care se declara dispusă să amendeze ori chiar să anuleze articolul III 

al Pactului Hitler-Stalin
258
. „Garanţia‖ germano-italiană acordată României la 30 

august 1940 n-a reprezentat nicidecum un cec în alb, dar a predeterminat, cu o 

precizie – am putea spune – matematică, orientarea alianţelor Bucureştilor, cel 

puţin pentru perioada imediat următoare. Şi aceasta în mod categoric, fără 

absolut nici o şansă, într-o singură direcţie, mai precis: către Germania şi, 

în subsidiar, către Italia şi Japonia; în nici un caz către U.R.S.S.; cât 

priveşte Franţa, după capitularea din 22 iunie 1940, ea fusese exclusă din 

joc, iar Marea Britanie şi S.U.A. se aflau, cel puţin pentru moment, mult 

prea departe. Şi în imposibilitate de-a purta un război ofensiv contra 

Germaniei. 

Desfăşurările pe fronturile războiului mondial aveau să-şi spună 

cuvântul. Altfel spus, totul trebuia lăsat pe seama armelor. Aceasta se dorise 

ori, cumva, acolo s-a ajuns? 

 

*** 

Împotriva cedării fără luptă, sub ameninţarea războiului, a Basarabiei şi 

Bucovinei de Nord, apoi a Transilvaniei de Nord şi, finalmente, a Dobrogei de 

Sud (Cadrilaterul), în întreaga ţară au avut loc ample manifestaţii, participanţii 

reprezentând practic toate curentele politice (mai puţin comuniştii, care au 

salutat anexările teritoriale ale U.R.S.S.) şi toate clasele şi păturile sociale, 

exprimându-şi hotărârea de a apăra pământul strămoşesc, de a nu se înstrăina 

nici o palmă de pământ românesc şi de a nu lăsa să ia drumul robiei nici un 

cetăţean al statului român. Cu titlu de exemplu, menţionăm protestul energic 

(acoperit de câteva mii de semnături) rostit la 2 iulie 1940 de profesorul Ştefan 

Ciobanu, membru al Academiei Române şi strălucit fiu al Basarabiei din nou 

cotropită de ruşi, în şedinţa comună a comisiilor de politică externă ale Camerei 

şi Senatului României şi din care reţinem: „… Dacă mai există dreptate pe acest 
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pământ, dacă principiile umane mai au vreun rost, dacă drepturile popoarelor, 

sfinte chiar în timpurile întunecate ale istoriei, mai au vreo valoare, noi, 

parlamentarii şi fruntaşii vieţii politice şi culturale din Basarabia, români şi 

minoritari, în numele poporului dintre Prut şi Nistru, astăzi redus la tăcere, 

apelăm la lumea civilizată şi atragem atenţia asupra dramei sfâşietoare prin 

care trece populaţia Basarabiei; în acelaşi timp, ridicăm glasul nostru de 

protest viguros în contra încălcării nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale 

noastre istorice, etnice şi umane‖
259
. Cu acelaşi prilej, inegalabilul Nicolae 

Iorga, consilier regal şi fost preşedinte al Consiliului de Miniştri, a prezentat un 

memoriu subscris de numeroase şi marcante personalităţi politice şi ştiinţifice
260

: 

Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brătianu, A. C. Cuza, Ion Mihalache, Gheorghe I. 

Brătianu, Virgil Madgearu, dr. Constantin Angelescu, Stelian Popescu ş.a. 

La rândul său, „arbitrajul‖ de la Viena a provocat vii emoţii şi profunde 

reacţii ale opiniei publice interne şi internaţionale, care l-a respins prin vocea 

autorizată a numeroase personalităţi politice, prin intervenţiile marilor agenţii de 

presă şi cotidiane, prin numeroase acţiuni desfăşurate atât în teritoriul cedat, 

precum şi în restul României
261

. Astfel, în primul rând, la cea de a doua reuniune 

a Consiliului de Coroană consacrată discutării „arbitrajului‖ vienez, ţinută în 

noaptea de 30-31 august 1940, Nicolae Iorga a prezis că documentul în atenţie, 

pe care l-a respins, nu putea fi considerat definitiv, el reprezentând produsul 

unui „moment al războiului‖
262

. Reprezentantul cel mai autentic al Transilvaniei 

mutilate, Iuliu Maniu, liderul P.N.Ţ., s-a pronunţat vehement împotriva 

deciziilor puterilor Axei, Germania şi Italia, ca şi contra concesiilor admise de 

guvernul Ion Gigurtu de-a lungul „negocierilor‖ cu Ungaria ori chiar în cursul 

reuniunii de la Viena prin simulacrul convocării unor Consilii de Coroană 

menite să „ratifice‖ ilegalităţile dictate de Berlin şi Roma, el declarând în 

continuarea celor precizate de Nicolae Iorga
263

: „… Majestate, eu, în numele 

poporului român din Ardeal, protestez în contra ruperii integrităţii Ardealului, 

protestez împotriva alipirii acestei părţi către Ungaria şi protestez în contra 

procedurii care s-a observat, care dă aspectul că această ciuntire a acestei părţi 

a Ardealului se întâmplă oarecum cu învoirea noastră, printr-o judecată 

convenită de noi[…]. Cred că cedarea Basarabiei, fără nici un fel de rezistenţă, 

a fost o profundă greşeală, ale cărei urmări la suferim astăzi […]. Niciodată nu 
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vom recunoaşte o hotărâre, oricine ar aduce-o, care ar stabili o rupere a 

Ardealului sau a unei părţi a lui de la patria mamă…‖ 

Dictatul de la Viena a fost condamnat de opinia publică internaţională. 

Astfel, Agenţia „Reuter‖ califica dictatul de la Viena ca o „nouă şi uriaşă 

înşelăciune nazistă‖ şi arăta că cea dintâi reacţie a opiniei publice faţă de 

capitulare a fost stupefacţia generală pentru felul cum a fost „prădată‖ 

România
264

. Cunoscutul cotidian „New York Herald Tribune‖ aprecia în acele 

zile: „Dictatele impuse de dictatori au avut întotdeauna soarta făuritorilor lor. 

Nimic nu se poate clădi într-adevăr pe violenţă, după cum nimic nu se poate 

clădi pe nisip, nici dictaturi şi nici dictate‖
265

. 

Ziarul turc „Yeni Sabah‖, după ce relata împrejurările în care s-a produs 

dictatul de la Viena, conchidea: „Este de datoria noastră de a exprima 

prietenilor noştri români regretul şi simpatia noastră pentru tratamentul 

neuman la care au fost supuşi. Înţelegem că în aceste clipe dureroase întreaga 

naţiune este cufundată în doliu adânc. Dar amicii noştri români, care sunt 

curajoşi, tenaci şi harnici, vor găsi în nenorocirea lor o nouă forţă şi vor munci 

cu solidaritate mărită. Ei vor păstra, fără nici o îndoială, locul important ce-l 

ocupă în Balcani‖
266

. 

„Gazette de Lausanne‖, unul dintre cele mai cunoscute ziare elveţiene, 

scria că România a fost lovită în mod crunt prin sentinţa de la Viena, avându-se 

în vedere, în primul rând, că „în ansamblul Transilvaniei elementul românesc 

constituie majoritatea populaţiei‖
267

  

Premierul englez Winston Churchill declara în Camera Comunelor, la 5 

septembrie 1940: „România a suferit o severă mutilare teritorială. Nu avem de 

gând să recunoaştem vreuna din schimbările teritoriale ce se fac în timpul 

războiului, afară de acelea ce s-ar produce cu liberul consimţământ şi cu 

bunăvoinţa părţilor interesate‖. 
268

 La rândul său, lordul Halifax, liderul 

diplomaţiei britanice, declara că guvernul englez „nu recunoaşte nici o cesiune 

de teritorii făcută sub presiune şi în special nu recunoaşte arbitrajul de la 

Viena‖.
269

 

 

Din calcul sau din eroare? 
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Aceasta este problema care, de mai multe decenii, practic din septembrie 

1939 încoace, revine stăruitor, precum şi în cazul războiului mondial din 1914-

1918, în atenţia politicienilor şi diplomaţilor, a militarilor şi ziariştilor, a 

publicului larg şi, nu în ultimul rând, a istoricilor în conexiune cu originile celei 

de a doua conflagraţii mondiale, în mod concret în privinţa împrejurărilor în 

care aceasta a izbucnit. O literatură istorică extrem de vastă şi variată, 

temeinică, a dat deja răspunsuri ample, argumentate şi profunde
270

, ceea ce nu a 

condus însă şi la încheierea dezbaterii. Din contră, nu mai departe decât în 1989, 

împlinirea unei jumătăţi de veac de la atacarea Poloniei de către Germania lui 

Adolf Hitler care a „inaugurat‖ epoca războiului mondial, a redeschis pe planul 

istoriografiei contemporane universale discuţia
271
, tot astfel după cum prăbuşirea 

comunismului în Europa Est-Centrală, instalarea unor regimuri democratice şi 

desfiinţarea cenzurii ori lichidarea controlului ideologic al „Centrului‖ moscovit 

au readus în studiu numeroase probleme sau capitole considerate închise ale 

istoriei contemporane a fiecăreia dintre fostele ţări aflate după 1944-1945 în 

sfera de influenţă a Kremlinului, inclusiv România. În context, nu au mai fost 

ignorate rolul şi locul ţărilor respective în desfăşurarea evenimentelor ce au 
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condus la izbucnirea conflictului în 1939l, îndeosebi efectele dezastruoase 

pentru România (şi nu numai) ale faimosului pact de neagresiune Hitler-Stalin 

din 23 august 1939
272

. 

În stadiul actual al studiilor istorice se justifică realitatea că, în trecut, au 

existat puţine conflicte care să se fi apropiat de proporţiile celui din 1939-1945, 

dar care, totuşi, să fi putut fi evitat atât de lesne. Conflagraţia mondială în 

discuţie, vrem din nou să subliniem, a fost „inevitabilă‖ numai într-o privinţă, 

mai precis în măsura în care puterile învingătoare în precedentul război mondial, 

Marea Britanie şi Franţa în rândul întâi, au încurajat tendinţele anexioniste ale 

Germaniei, care în anul de graţie 1939 a ajuns să decidă singură soarta păcii ori 

a războiului în Europa. În context s-a decis şi destinul României, ale cărei părţi 

de teritoriu (Basarabia) erau anume menţionate în documentele fundamentale 

care au condus direct la izbucnirea ostilităţilor (protocolul secret al pactului 

sovieto-german din 23 august 1939)
273
. Consecinţele acestei situaţii România le-

a resimţit din plin în vara anului 1940
274
. Decisive, în condiţiile precizate, s-au 

dovedit a fi fost notele ultimative ale U.R.S.S. din 26-27 iunie 1940, impunând, 

sub rezerva recurgerii la forţă, cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord. 

Documentele au inaugurat seria pretenţiilor vecinilor noştri, întrucât, după cum 

a rezultat, din momentul în care guvernul de la Bucureşti a optat, la 28 iunie 

1940, pentru evacuarea provinciilor menţionate, Ungaria şi Bulgaria au avansat 

cereri proprii în privinţa Transilvaniei şi Dobrogei de Sud şi prin care, sub 

presiunea unor mari puteri şi a izolării politico-diplomatice şi militare 

internaţionale reale, România a fost silită la noi concesii
275

. 

Revenim asupra deciziei din 28 iunie 1940 a guvernului Gh. Tătărescu 

de admitere a pretenţiilor U.R.S.S. În baza „recomandărilor‖ Consiliilor de 

Coroană din 27 iunie 1940, anume convocate de regele Carol al II-lea, România 

a admis evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, termenul fiind 

semnificativ, căci excludea pe viitor orice tentative ale Kremlinului de-a formula 

drepturi istorice închipuite asupra celor două provincii pe motivul că, în anul de 

cumpănă 1940, Bucureştii ar fi recunoscut oficial extinderea Imperiului roşu. În 

ceea ce ne priveşte, am insistat în repetate rânduri asupra faptului că decizia 

guvernului român de evacuare a Basarabiei şi Nordului Bucovinei a reprezentat, 

fie numai comparativ cu atitudinea Finlandei din noiembrie-decembrie 1939 tot 
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faţă de pretenţii teritoriale nesăbuite şi nejustificate ale U.R.S.S., o eroare, că a 

fost pripită, corespunzând în rândul întâi politicii personale a regelui Carol al II-

lea, că, dimpotrivă, s-ar fi impus acceptarea riscului unui conflict cu Imperiul 

comunist
276

. 

Este evident că problema în atenţie se pretează unui studiu de caz, atât 

sub raportul strict informativ, cât şi sub acela al abordării metodologice din 

punctul de vedere al istoriei relaţiilor internaţionale.  

Faptul izolării politico-diplomatice şi militare depline a României în vara 

anului 1940 a fost reţinut şi evidenţiat de contemporani, de regele Carol al II-lea 

însuşi în Jurnalul său
277
, ca şi de numeroşi colaboratori de-ai săi – premieri, 

miniştri, diplomaţi ş.a.
278
. Dintre aceştia, de exemplu, Alexandru Cretzianu, 

secretar general al Ministerului Regal al Afacerilor Străine din Bucureşti între 

1939 şi 1941, a remarcat într-un raport rămas în cea mai mare parte inedit
279
, că 

în 1940 România se aflase „absolut izolată în faţa unei Rusii în plină expansiune 

agresivă‖
280

. Aceeaşi situaţie a fost surprinsă de C. Vişoianu, ministru de 

Externe al României în cabinetul N. Rădescu (1944-1945), şi care a insistat 

asupra consecinţelor negative ale „acordului‖ Joachim von Ribbentrop – V.M. 

Molotov semnat la Kremlin, în noaptea de 23-24 august 1939, ce „a plonjat 

întreaga lume în stupefacţie‖
281
. În context, se impune să precizăm că decizia de 

acceptare a notelor ultimative sovietice din 26-27 iunie 2940 a fost nefastă prin 
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ea însăşi, prin consecinţele sale multiple şi imprevizibile. S-a afirmat, cu 

justificat temei, că efectul deciziei a fost acela al unei reacţii în lanţ: acceptând 

pretenţiile sovietice, Bucureştii nu au mai reuşit ulterior să le respingă pe 

acelea ale Budapestei şi Sofiei. Procesul dezmembrării României Mari a fost în 

mod automat declanşat, iar desfăşurarea lui s-a dovedit implacabilă. 

Răspunderea pentru acceptarea notelor ultimative sovietice şi, în consecinţă, 

pentru evacuarea Basarabiei, Bucovinei de Nord, Ţinutului Herţa (şi, ulterior, a 

unor ostroave din Delta Dunării) şi-a asumat-o în principal guvernul Gh. 

Tătărescu
282

, cu acoperirea regelui Carol al II-lea, care a manevrat pentru cedare 

în faţa ameninţării Kremlinului, beneficiind şi de votul consultativ al celui de-al 

doilea Consiliu de Coroană reunit la Bucureşti în seara de 27 iunie 1940
283
. Să 

reţinem că, în cursul aprigelor şi intenselor dezbateri şi controverse de la 

Bucureşti ce au însoţit acceptarea şi executarea condiţiilor notelor ultimative ale 

U.R.S.S., situaţia de deplină izolare externă a României s-a dovedit reală, a 

funcţionat ca atare, iar în consecinţă, a avut un rol predominant în adoptarea 

hotărârii cunoscute. Pentru exemplificare, vom trimite iarăşi la Al. Cretzianu, 

care a dezvăluit încă din 1942 că: „Înconjurată de inamici, ameninţată din toate 

părţile, România nu putea decât să se încline în faţa violenţei sovietice‖
284

. 

Opinăm că faptul izolării totale a României în 1940 a putut influenţa – şi 

a influenţat decisiv – alegerea Bucureştilor între admiterea şi respingerea notelor 

ultimative ale lui V. M. Molotov. Ceea ce însă nu ne determină să credem, mai 

ales acum, în perspectiva timpului ce ne desparte de tragedia anului 1940 şi în 

temeiul documentelor devenite accesibile, că alegerea Bucureştilor a fost 

inevitabilă. Nu suntem adepţi ai istoriei contrafactuale, dar aceasta nu ne 

împiedică să susţinem că motivele opţiunii României ar fi fost integral 

justificate. În iunie 1940, Bucureştii, cu orice risc, puteau să-şi impună şi calea 

respingerii pretenţiilor sovietice asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord.
285

. Era 
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şi este clar că evenimentele, într-o atare situaţie, aveau să cunoască o altă 

desfăşurare decât cea cunoscută, ceea ce, iarăşi, nu ne conduce să îmbrăţişăm 

controversatele ipoteze ale lui ce-ar fi fost dacă? Ne mulţumim cu simpla 

constatare a şansei rezistenţei româneşti, pentru care, în 1940, s-au pronunţat 

personalităţi de prestigiu (N. Iorga, Iuliu Maniu, I. Antonescu ş.a.), care numai 

de lipsă de clarviziune nu pot fi bănuite
286

. S-a arătat că, la 16 octombrie 1943, 

Carol al II-lea însuşi îşi exprima, în jurnal, mea culpa pentru eroarea comisă în 

iunie 1940. În 1992, succesorul lui Carol al II-lea, Mihai de Hohenzolern, a 

observat de asemenea
287

: „[…] Pe moment [în iunie 1940], eu am gândit că noi 

n-avusesem de ales: era periculos, chiar o sinucidere, să ne opunem nemţilor şi 

ruşilor. Mai târziu, mi-am dat sama că li se putea rezista. Nu pentru mult timp, 

poate, dar se putea rezista, oricum‖.  

 

 
 

Unii dintre participanţii la evenimentele cruciale din 1940 au motivat 

abdicarea de la rezistenţă a României în faţa pretenţiilor sovietice prin voinţa lor 

de a realiza cu prioritate salvarea fiinţei statului român (C. C. Giurescu, Gh. 

Tătărescu). A fost un argument pe care-l înţelegem. Ceea ce nu se poate susţine 

este însă un alt punct de vedere exprimat de unii cercetători contemporani, şi 

anume: cum că în 1940 soluţia evacuării provinciilor istorice din răsărit ar fi fost 

singura posibilă, dar, în flagrantă contradicţie cu ei înşişi, admit că încă în iunie 

1940 s-ar fi consumat momentul intervenţiei stării de război dintre U.R.S.S. şi 
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România, ea fiind statul atacat
288
, iar aceasta nu în anul imediat următor

289
. Ce 

altceva putem reţine decât situaţia imposibilă că, în iunie 1940, România n-a 

optat pentru o campanie militară locală, pentru apărarea Basarabiei şi a 

Nordului Bucovinei, dar, în schimb, a ales riscul unui război general cu 

U.R.S.S.! Cu alte cuvinte, Bucureştii au ales întregul în favoarea unei părţi, 

războiul în favoarea unei campanii limitate, aşadar soluţia cea mai proastă, 

înainte ca la 22 iunie 1941 războiul româno-sovietic să intervină obligatoriu, 

fiind proclamat oficial. Cât priveşte starea de fapt în raporturile româno-ruse, 

aceasta a fost de război constant în epocile modernă şi contemporană, deci de la 

1812 încoace, chiar dacă tratatele bilaterale şi multilaterale ori demonstraţiile 

diplomaţilor şi ale istoricilor au trimis numai la stări de pace şi frăţească 

prietenie! În context, subliniem că însăşi nota ultimativă a U.R.S.S. din 26 iunie 

1940 făcea trimitere la „conflictul prelungit‖ dintre Moscova şi Bucureşti, 

anterior evenimentelor aflate în atenţie. 

Nu credem că este cazul să se ofere scheme şi explicaţii menite a 

„absolvi‖ România pentru „agresiunea‖ de la 22 iunie 1941, declanşată în scopul 

eliberării teritoriilor pierdute în iunie 1940 şi zdrobirii comunismului, pentru atât 

şi pentru nimic mai mult. La ultima întrevedere avută cu V. M. Molotov la 

Moscova, în 24 iunie 1941, Grigore Gafencu, ministrul roman în capitala 

sovietică, chestionat fiind pe tema intrării ţării sale în război contra U.R.S.S. şi 

alături de Germania, a aruncat întreaga responsabilitate pe seama Kremlinului, 

vinovat pentru acţiunile şi provocările sale de după 26-27 iunie 1940: „[…] 

Lovitura cea dintâi, care a zdruncinat temelia […] României, chezăşie de 

siguranţă şi de pace, acoperire firească şi atât de folositoare a unui hotar întins şi 

însemnat al Rusiei, a fost dată, din nenorocire, de guvernul sovietic. Cele ce se 

întâmplă azi sunt urmările acestei nenorociri care a dus la un război între două 

popoare care niciodată în istoria lor nu au luptat unul împotriva altuia‖
290

. 

Concluzionând, constatăm că în perioada 1938-1940, după acordul 

nefast de la München şi în chip cu totul deosebit după încheierea Pactului Hitler-

Stalin, situaţia externă a României s-a agravat treptat dar sigur, atât sub raport 

politico-diplomatic, cât şi militar. Nu mai puţin s-a deteriorat situaţia internă a 
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României. Momentul de vârf al crizei a survenit în vara anului 1940 (iunie-

august), fiind nu numaidecât intens şi minuţios pregătit şi aşteptat de către 

statele vecine agresoare şi revizioniste (U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria), dar şi 

anume ales de către acestea. Guvernele de la Bucureşti, regimul însuşi al lui 

Carol al II-lea, ale căror decizii de cedare în faţa statelor menţionate încercăm să 

ni le explicăm, nu pot fi însă absolvite integral de rezultatul atins – izolarea 

externă deplină a României, dat fiind că, aşa cum au guvernat anterior şi în 

zilele de angoasă ale crizelor survenite, ele poartă răspunderea lor, distinctă, 

pentru conducerea ţării pe toboganul prăbuşirii
291
. Se impune faptul că a arunca, 

pentru nenorocirile anului 1940, tot răul pe seama factorului extern este o soluţie 

prea lesnicioasă, dar ireală pentru toate cauzele, majore ori minore, ale crizei ce 

a afectat România pe moment, dar cu consecinţe îndelung străbătătoare în timp. 

Nu putem să nu recunoaştem că forţele politice de la Bucureşti au optat prea 

uşor şi rapid pentru soluţia evacuării regiunilor istorice din est, ele aflându-şi 

fără mare greutate un alibi convenabil pentru actul lor: izolarea politico-

diplomatică a ţării, imposibilitatea obţinerii asistenţei militare din partea Angliei 

(rămasă singură în faţa asaltului german) şi a Franţei (nevoită să capituleze la 22 

iunie 1940) şi voinţa de-a păstra nucleul statului român, precum în 1916-1918, 

când România fusese redusă la Moldova dintre Carpaţi şi Prut, dar care trebuia 

să constituie magnetul ce avea să atragă, la sfârşitul presupus fericit al 

ostilităţilor aflate în curs, pe toţi românii laolaltă, aidoma ca în 1918. Era 

evident, un scenariu anticipat fericit, căci s-a exclus posibilitatea ca U.R.S.S., 

cotropitorul din iunie 1940, să se numere printre învingători, iar România, 

tocmai pentru că va tenta să corecteze nedreptatea, în tabăra opusă, adică alături 

de Germania, cum s-a şi întâmplat. Evacuările admise în 1940, desfăşurate şi 

sub presiunea şi acţiunile reprobabile ale minorităţilor
292
, mai aveau ele să fie, 

cum s-a presupus prea grabnic la reuniunile Consiliilor de Coroană din 27 iunie 

1940, temporare? Or, dimpotrivă, numai admiterea riscului unui război cu 

U.R.S.S. ori poate – cine ştie – a bluf-ului sovietic din 1940, deci alegerea 

variantei bătăliei pentru apărarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei era în 

măsură să scutească România de toate improbabilităţile şi ameninţările grozave 
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ale viitorului apropiat şi care, deja, a devenit trecutul recent cu un întreg lanţ de 

tragedii. Nu neglijăm că, în iunie 1940, decizia Bucureştilor a mai avut o 

consecinţă pe deplin resimţită în deceniile care au urmat: participarea României 

la ostilităţile generale în tabăra Germaniei (între 1941 şi 1944), fapt aspru 

sancţionat de Învingători la Armistiţiu şi la Pace (în 1944 şi, respectiv, în 1947) 

ori respins şi în prezent de către comunitatea internaţională, pe motive mai mult 

ori mai puţin plauzibile.  

În rândurile precedente, am examinat fapte şi procese care, sub raport 

strict metodologic, se subsumează schemei clasice
293

 oferită la confluenţa anilor 

‗50-‗60, de către maeştrii francezi în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale 

(Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle ş. a.). Astfel, pe de o parte, în 

producerea şi derularea evenimentelor surprindem acţiunea categorică a forţelor 

profunde, precum: factorii geografici, condiţiile demografice, forţele economice, 

cele financiare, sentimentul naţional, naţionalismele, sentimentul pacific. Pe de 

altă parte, s-a impus intervenţia omului de stat, cu toate elementele care au 

motivat-o, adică: personalitatea omului de stat, omul de stat şi interesul naţional, 

acţiunea forţelor profunde asupra omului de stat, acţiunea omului de stat asupra 

forţelor profunde şi, în sfârşit, decizia. Calculate potrivit unei atare scheme 

raţiunile şi desfăşurările întâmplărilor anului 1940, precum şi intervenţiile 

variilor personaje ne conving, finalmente, că în evoluţia cazului decisiv s-a 

dovedit rostul omului de stat, în cazul României – al regelui Carol al II-lea (cu 

voinţa-i nestrămutată de a-şi păstra situaţia cu orice preţ, inclusiv aceea de a 

admite prăbuşirea graniţelor României Mari), iar în cazul U.R.S.S. – al lui I. V. 

Stalin şi V. M. Molotov – decişi să aplice protocolul secret de la 23 august 1939, 

inclusiv cu riscul unui război iniţial „zonal‖ sovieto-român.  

Acceptarea dictatului de la Viena, suplimentat cu un document semnat 

numai de Joachim von Ribbentrop şi de Galeazzo Ciano, prin care aceştia 

ofereau garanţia Berlinului şi Romei pentru integritatea teritorială a României 

mutilate
294

, a marcat falimentul regimului instaurat de Carol al II-lea la 10 

februarie 1938
295
. În contextul nemulţumirilor populare din august-septembrie 

1940, la 3 septembrie Carol al II-lea reuşeşte să-l convoace la Palat pe generalul 

Ion Antonescu, revenit după un surghiun de câteva săptămâni la mănăstirea 

                                      
293

 Vezi îndeosebi Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à 

l’histoire des relations internationales, Paris, 1964, passim. 
294

 ADAP, Serie D, vol. X/2, Frankfurt am Main, 1963, p. 479-481. 
295

 Despre condiţiile prăbuşirii regimului carlist şi instaurarea regimului 

legionaro-antonescian, în septembrie 1940, vezi mai ales: A. Simion, Regimul politic 

din România în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976, 9-46; 

Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, II/2, p.1316 şi urm.; Ioan 

Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie 

la dictatură, Bucureşti, 1996, p. 177-188; Mihai Fătu, Consens pentru salvarea 

naţională (septembrie 1940-august 1944), Bucureşti, 1996, p. 20-31.  
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Bistriţa
296

, ce-i fusese impus de suveran, care nu putea ierta ofensa celor 

consemnate în scrisoarea menţionată din 1 iulie 1940. În acord cu opiniile 

vehiculate în cercurile politice, diplomatice şi militare din Bucureşti, în raport cu 

care generalul devenise „omul zilei‖ şi, realmente, singura personalitate capabilă 

să domine evoluţia neprevăzută şi gravă a evenimentelor, regele Carol al II-lea, 

trecând peste toate dubiile personale („sunt încă foarte îndoit asupra persoanei 

lui‖ – citim, la 3 septembrie 1940, în jurnal)
297
, îi acordă mandatul pentru 

formarea unui nou guvern. Iniţial rezervat, Ion Antonescu, dar bazat pe cele 

stabilite cu P.N.Ţ. şi P.N.L., cu liderii legionari şi după contactele cu Legaţia 

Germaniei la Bucureşti
298

, generalul a fost de acord, la 4 septembrie 1940, 

pentru ca apoi să pretindă Regelui puteri depline în conducerea statului. Ceea ce 

a la 5 septembrie 1940, în baza unui decret al lui Carol al II-lea, aflat în preziua 

abdicării. Întrucât, în noaptea de 5-6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu 

avea să-i solicite, într-o audienţă, renunţarea la tron în folosul fiului său, Mihai. 

A urmat, în zorii zilei de 6 septembrie 1940, o scrisoare ultimativă a generalului 

trimisă Regelui, care, la ora 6,10, admise în sfârşit să semneze actul de abdicare. 

În aceeaşi zi, succesorul lui Carol, fiul său, depuse jurământul de credinţă faţă 

de ţară şi neam, redevenind, a doua oară după interludiul 1927-1930, Mihai I, 

Regele tuturor românilor (1940-1947). Generalul Ion Antonescu a obţinut fără 

dificultate de la tânărul monarh reconfirmarea deplinelor puteri, în calitatea-i de 

prim-ministru, pentru ca imediat după aceea să se proclame Conducător al 

Statului Român
299

. 

 

*** 

 Documentele cuprinse în anexe propun atenţiei cititorului traiectoria 

Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939 – geneza, semnarea şi supravieţuirea în 

epoca celui de-al doilea război mondial şi după, iar, la sfârşit, anularea – 

juridică, morală şi, parţial (Ţările Baltice), faptică – a documentului. Rămânând 

în vigoare, doar pentru România şi Polonia – nu precizăm: până când – 

realităţile rezultate din aplicarea Pactului Hitler-Stalin în 1939/1940 şi, după 

1944, în condiţiile în care U.R.S.S. s-a impus între Puterile Învingătoare în cel 

de-al doilea război mondial. Pentru ca finalmente, iată, o decizie, recentă, din 5 

decembrie 2006, a Curţii de Apel din Bucureşti să răstoarne complet situaţia, 

impunând recunoaşterea ca legitimă a Războiului Sfânt declanşat de Mareşalul 

Ion Antonescu la 22 iunie 1941 pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de 

                                      
296

 Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Mileniul III, 2005, p. 149.  
297

 Carol al II-lea, Însemnări zilnice, II, p. 254. 
298

 Vezi ADAP, Serie D, vol. XI/1, Bonn, 1964, p.19-20 (telegrama nr.1525 din 

4 septembrie 1940, Fabricius către MAE din Berlin; A. Simion, Regimul politic …, p. 

18-20).  
299

 Vezi Pe marginea prăpastiei, I, p. 46-50. 
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Nord şi anihilarea pericolului comunist de la Răsărit. Concluzia ce se impune 

este categorică.  

 Revizuirea marilor şi gravelor erori ale trecutului este nu numai posibilă; 

ci şi absolut necesară. 
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- ANEXE
300

 - 

 

 

1 – [23 august 1939], Moscova – Textul complet al Pactului  

de neagresiune sovieto-german 

 

PACT DE NEAGRESIUNE ÎNTRE GERMANIA ŞI U.R.S.S. 

 

Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei,  

Călăuzindu-se de dorinţa de a consolida cauza păcii între U.R.S.S. şi 

Germania şi, pornind de la premisele principale ale Tratatului de neutralitate, 

încheiat între U.R.S.S. şi Germania în aprilie 1926, au ajuns la următoarea 

înţelegere:  

Articolul 1 

 Ambele Părţi Contractante se obligă a se abţine de la orice violenţă, de la 

orice acţiune agresivă şi de la orice atac al uneia împotriva celeilalte, atât izolat, 

cât şi în comun cu alte Puteri.  

Articolul 2 

În cazul că una dintre Puterile Contractante devine obiectiv al acţiunilor 

militare din partea unei terţe Puteri, cealaltă Parte Contractantă nu va susţine sub 

nici o formă această Putere.  

Articolul 3 

Guvernele ambelor Părţi Contractante rămâne pe viitor să fie în contact 

pentru consultaţii ca să informeze unul pe altul asupra chestiunilor ce privesc 

interesele lor comune.  

Articolul 4 

Nici una dintre Părţile Contractante nu va participa la vreo grupare de 

puteri care, direct sau indirect, este îndreptată împotriva altei Părţi.  

Articolul 5 

În caz de litigiu sau conflicte între Părţile Contractante pe probleme de 

un fel sau altul, ambele Părţi vor rezolva aceste litigii şi conflicte exclusiv pe 

cale paşnică, făcând schimb prietenesc de opinii sau – în cazuri necesare – pe 

calea creării unor comisii pentru aplanarea conflictului.  

Articolul 6 

Pactul prezent este încheiat pe un termen de zece ani şi, dacă una dintre 

Părţile Contractante nu-l va denunţa cu un an înainte de expirarea termenului, 

durata Pactului va fi considerată ca prelungindu-se în chip automat pentru 

următorii cinci ani.  

                                      
300

 Vezi diverse documente esenţiale privind preparativele „diplomatice‖ pentru 

încheierea Pactului Hitler-Stalin în vol. I din Europa în balanţa forţelor, Bucureşti, 

Editura Mica Valahie, 2008, p. 434 şi urm. 
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Articolul 7 

Pactul prezent urmează să fie ratificat într-un termen cât mai scurt 

posibil. Schimbul instrumentelor de ratificare trebuie să aibă loc la Berlin. 

Pactul intră în vigoare de îndată după semnarea lui.  

Întocmit în două exemplare originale, în limbile germană şi rusă la 

Moscova, în 23 august 1939. 

 

 Din împuternicirea     Pentru 

 Guvernului U.R.S.S.,    Guvernul Reichului, 

 V. Molotov     Ribbentrop 

 
(ADAP, Serie D, vol. VII, p. 205-206). 

 

 

PROTOCOL ADIŢIONAL SECRET 

 

Cu ocazia semnării Pactului de neagresiune între Reichul German şi 

U.R.S.S., subsemnaţii – reprezentanţi ai celor două părţi – am discutat, în cadrul 

unor convorbiri strict confidenţiale, problema delimitării sferelor lor de influenţă 

în Europa de Est. Aceste convorbiri au condus la rezultatul consemnat mai jos:  

1. În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin 

Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera de nord a 

Lituaniei va constitui linia de despărţire a sferelor de interese ale Germaniei şi 

U.R.S.S. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei în zona Vilno este recunoscut 

de ambele părţi.  

2. În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin 

Statului Polonez, sferele de influenţă ale Germaniei şi U.R.S.S. vor fi delimitate 

aproximativ pe linia râurilor Narev, Vistula şi San.  

Problema, dacă ar fi de dorit, în interesele ambelor Părţi, păstrării 

independenţei Statului Polonez şi locului în care vor fi trasate frontierele unui 

asemenea Stat, se va rezolva definitiv doar în cursul desfăşurării evenimentelor 

politice viitoare.  

În orice caz, ambele Guverne vor soluţiona această problemă pe calea 

unei înţelegeri amicale.  

3. În ceea ce priveşte Europa de Sud-Est, Partea sovietică insistă asupra 

interesului ei pentru Basarabia. Partea germană a declarat că manifestă o totală 

lipsă de interes faţă de aceste teritoriu.  

4. Acest Protocol va fi păstrat de către ambele Părţi în cel mai strict 

secret
301

. 

                                      
301

 Pentru textul de bază al acestui controversat şi decisiv document al istoriei 

veacului al X-lea, care – în mod practic – a determinat în vara anului 1939 evoluţia 

evenimentelor politico-diplomatice în direcţia declanşării celui de-al doilea război 
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mondial, prin atacarea Poloniei de către Germania nazistă, trimitem la sursele de bază, 

în primul rând la acelea unde textul poate fi cercetat după fotocopiile executate după 

exemplarele descoperite în arhivele vest-germane. În acest sens, vezi fotocopiile după 

textele Pactului de neagresiune şi Protocolului adiţional secret (în limbile germană şi 

rusă) în: Jan Szembek, Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), tom IV, London, 

Orbis Ltd., 1972, p. 752-760. Pentru textul german în ediţie critică, cf. colecţia clasică a 

documentelor diplomatice germane ADAP, Serie D, vol. VII, p. 206-207 (doc. nr. 229). 

Vezi şi traducerile în limba română: „Nistrul‖, Chişinău, nr. 10/1989, p. 144; România 

în anii celui de-al doilea război mondial, vol. 1, Bucureşti, Editura Militară, 1989, p. 

144; Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, p. 22. Cu 

alt prilej (Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, 1996, p. 171 şi urm.), am furnizat detalii referitoare la condiţiile în care s-

a ajuns – la aproape zece ani după evenimente, dar în mijlocul atâtor zvonuri vehiculate 

imediat după semnarea Pactului la Kremlin în zorii zilei de 24 august 1939 – la 

publicarea textului protocolului secret, de către Departamentul de Stat din Washington 

(vezi Nazi-Soviet Relations, 1939-1941. Documents from the Archives of the German 

Foreign Office, Washington, Department of State, 1948 – volum tradus la scurt timp 

după apariţie în limbile franceză, germană etc., iar, după peste ... 40 de ani, în ruseşte: 

Oglaşeniiu podlejit. SSSR – Ghermaniia, 1939-1941. Dokumentî i materialî, Moskva, 

1991). Fiind în toiul „războiului rece‖, Moscova a reacţionat violent la gestul 

Departamentul de Stat, astfel că Biroul Sovietic de Informaţii a difuzat în zeci de mii de 

exemplare tipărite în ruseşte şi în numeroase limbi (inclusiv în română) broşura 

propagandistică Falsificatorii istoriei (Bucureşti, Editura PMR, 1948, 80 p.). După cum 

s-a menţionat în studiul introductiv al acestui, polemica sovieto-americană pe tema 

protocolului secret din 23 august 1939 s-a extins pe decenii, până în epoca lui M. S. 

Gorbaciov, când s-au „deschis‖ arhivele sovietice, iar erorile din august-septembrie 

1939 ale Kremlinului au fost recunoscute şi respinse oficial. Ceea ce se ştie mai puţin, 

priveşte faptul – abia în ultimi ani – a devenit cunoscut modul în care, de îndată după 

semnarea Pactului Hitler-Stalin şi a protocolului său secret, s-au scurs informaţii reale 

despre conţinutul acestui din urmă documente. Astfel, cei doi negociatori s-au angajat 

să păstreze un secret absolut în privinţa protocolului, întrucât dezvăluirea lui punea într-

o situaţie incomodă Moscova şi Berlinul, creându-le complicaţii lesne de bănuit. Dar, în 

ciuda „consensului‖ realizat, nici germanii şi nici ruşii n-au reuşit să păstreze taina. De 

fiecare parte, cel puţin 15-20 de persoane au fost la curent cu problemele discutate la 

Kremlin în noaptea de 23-24 august 1939 şi, mai ales, cu textul final. Aşa se face că, în 

zilele imediat următoare, diplomaţii străini acreditaţi la Moscova sau corespondenţii 

occidentali au intrat în posesia unor ştiri, dar nu şi a documentului, iar comentariile lor 

cuprindeau suficiente elemente reale. Unele ştiri au ajuns mai ales în Elveţia, dar şi în 

posesia guvernului român, după cum a relevat, încă de pe atunci, celebra Carte galbenă 

editată de francezi. Ceea ce este şocant are în vedere situaţia incredibilă în care 

Washingtonul, graţie unui colaborator al echipei lui Joachim von Ribbentrop (P. 

Kleist), a aflat textul protocolului secret înainte chiar ca documentul să-i fi parvenit lui 

Hitler! (cf. J. Lipinsky, op. cit., p. 30-33). Ceea ce n-a schimbat cu nimic situaţia 

generală. Pactul şi protocolul secret au constituit – după cum s-a observat, cu 

obiectivitate – documentele „fundamentale pentru declanşarea celui de-al doilea 
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 Moscova, 23 august 1939 

 

 Pentru Guvernul     Din împuternicirea  

 Reichului German,    Guvernului U.R.S.S., 

 Ribbentrop     W. Molotov 

 

 

2 – [28 august 1939] – Modificare adusă protocolului secret  

al Pactului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939  

printr-o înţelegere specială Molotov-Schulenburg 

 

În scopul precizării primului paragraf al articolului 2 al protocolului 

secret anexă din 23 august 1939, subsemnaţii cad de acord că acest paragraf 

trebuie citit în următoarea redactare definitivă, adică:  

<<2. În cazul reorganizării teritorial-politice a teritoriilor intrând în 

componenţa satului polonez, limitele sferelor de interese ale Germaniei şi 

U.R.S.S. vor fi aproximativ delimitate de o linie trecând pe râurile Pissa Narew, 

Vistula şi San>>.  

 

 Moscova, 28 august 1939 

Din împuternicirea     Pentru Guvernul  

Guvernului U.R.S.S.    Germaniei, 

V. Molotov     Schulenburg 

 
(Ministerstvo Innostranih Del SSSR, God krizisa 1938-1939, tom. II,  

2 iunie 1939 g. – 4 sentiabria 1939 g. Dokumentî i materiali,  

Moskva, Izd. P.L., 1990, p. 335). 

 

 

3 – [1939 septembrie 28], Moscova – Notă apărută în presa sovietică  

despre convorbirile lui Joachim von Ribbentrop la Kremlin  

în prima zi a vizitei sale în U.R.S.S. 

 

În ziua de 27 septembrie a.c., între tovarăşii V. M. Molotov, preşedintele 

Consiliului Comisarilor Poporului şi comisar al poporului pentru Afacerile 

Externe al U.R.S.S., şi d-nul Ribbentrop, ministrul de Externe al Germaniei, a 

avut loc o convorbire în problemele legate de evenimentele din Polonia.  

                                                                                                    
război mondial‖ (ibidem, p. 29). Ceea ce au stabilit cu profesionalism istoricii din 

întreaga lume, inclusiv britanicul Donald Cameron Watt, cel mai avizat specialist în 

problemă (cf. How War Came. The Immediate Origins of the Second World War, 1938-

1939, p. 447-550). 
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Convorbirea a avut loc în prezenţa tovarăşului Stalin, a ambasadorului 

german, domnul Schulenburg, şi a reprezentantului plenipotenţiar al U.R.S.S. în 

Germania, tovarăşul [A. A.] Şkvarţev
302
, şi a durat mai mult de două ore.  

 
(„Pravda‖, din 27 septembrie 1939). 

 

 

4 – [28 septembrie 1939], Moscova – TRATATUL GERMANO-SOVIETIC 

DE FRONTIERĂ ŞI PRIETENIE 

 

Moscova, 28 septembrie 1939 

 

Guvernul Reichului german şi Guvernul U.R.S.S. consideră că este 

exclusiv sarcina lor ca, după dezmembrarea fostului stat polonez, să se 

restabilească în acest teritoriu liniştea şi ordinea şi să se asigure populaţiilor care 

trăiesc acolo o existenţă paşnică, corespunzătoare specificului lor etnic. În acest 

scop, ele au căzut de acord asupra următoarelor:  

Articolul 1 

Guvernul Reichului german şi Guvernul U.R.S.S. stabilesc ca frontieră a 

sferelor de interese ale celor două părţi ale teritoriului fostului stat polonez linia 

care este trasată pe harta alăturată şi va fi descrisă într-un protocol suplimentar.  

Articolul 2 

Ambele părţi recunosc frontiera sferelor de interese ale celor două părţi 

stabilită în articolul I ca definitivă şi nu vor accepta imixtiunea unei terţe Puteri.  

Articolul 3 

Reglementarea de stat necesară revine în teritoriul de la vest de linia 

indicată în articolul I Guvernului Reichului german şi în teritoriul de la est de 

această linie Guvernului U.R.S.S.  

Articolul 4 

Guvernul Reichului german şi Guvernul U.R.S.S. consideră 

reglementarea de faţă ca un fundament sigur pentru dezvoltarea progresivă a 

relaţiilor prieteneşti între popoarele lor.  

Articolul 5 

Acest Tratat va fi ratificat şi documentele de ratificare vor fi schimbate 

cât mai curând la Berlin. Tratatul intră în vigoare o dată cu semnarea sa.  

Întocmit în două originale în limba germană şi rusă. 

 

 Pentru  Guvernul    Din împuternicirea 

 Reichului german,     Guvernului U.R.S.S., 

 v. Ribbentrop     V. Molotov 

__________________________________________ 

                                      
302

 În fapt, ambasador al U.R.S.S. la Berlin (1939-1940).  
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ANEXE 

 

A. Protocol confidenţial germano-sovietic 

 

Moscova, 28 septembrie 1939 

 

Guvernul U.R.S.S. nu va face nici un fel de dificultăţi în zona sa de 

interese cetăţenilor Reichului şi altor persoane de origine germană care locuiesc 

acolo, dacă doresc să se strămute în Germania sau în zona de interese germană. 

S-a căzut de acord ca această strămutare să se realizeze de însărcinaţi ai 

Guvernului Reichului în înţelegere cu autorităţile locale competente şi că 

drepturile asupra averii emigranţilor vor fi asigurate.  

O obligaţie corespunzătoare a fost asumată de Guvernul Reichului 

german privitor la persoanele de origine ucraineană sau bielorusă care locuiesc 

în zona de interese a Reichului.  

 

 Din împuternicirea     Din împuternicirea 

 Reichului german,    Guvernului U.R.S.S.,   

 v. Ribbentrop      V. Molotov 

 

B) Protocolul adiţional secret germano-sovietic 

 

Moscova, 28 septembrie 1939 

 

Subsemnaţii, împuterniciţi, am stabilit următoarea înţelegere între 

Guvernul Reichului german şi Guvernul U.R.S.S.: Protocolul adiţional secret 

semnat la 23 august 193l9 va fi schimbat la art. 1, astfel ca teritoriul Statului 

lituanian să intre în sfera de interese a U.R.S.S., în ... parte ... Gublin şi părţi ale 

voievodatului Varşovia să intre în sfera de interese a Germaniei (cf. Harta 

anexată la tratatul de frontieră şi prietenie semnat). De îndată ce Guvernul 

sovietic va lua măsuri deosebite pentru asigurarea intereselor sale pe teritoriul 

lituanian, atunci – în scopul unei trasări naturale şi simple – actuala frontieră 

germano-lituaniană va fi rectificată astfel ca teritoriul lituanian, aflat la sud-vest 

de linia trasată pe harta anexată, să revină Germaniei. Se va stabili ulterior dacă 

acordurile economice în vigoare între Germania şi Lituania nu sunt prejudiciate 

prin măsurile menţionate mai sus ale Uniunii Sovietice.  

 

 Pentru Guvernul    Din împuternicirea 

 Reichului german,    Guvernului U.R.S.S., 

 v. Ribbentrop      V. Molotov 

 

C) Protocol adiţional secret germano-sovietic 
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Moscova, 28 septembrie 1939 

 

Subsemnaţii, împuterniciţi, am stabilit, la încheierea Tratatului germano-

sovietic de frontieră şi prietenie, următoarea înţelegere:  

Ambele Părţi nu vor tolera pe teritoriile lor nici o agitaţie poloneză, care 

să se repercuteze asupra teritoriului celeilalte părţi. Ele vor curma orice început 

al unei astfel de agitaţii pe teritoriile lor şi se vor informa reciproc asupra 

măsurilor luate în acest scop.  

 

 Din împuternicirea     Din împuternicirea 

 Reichului german,    Guvernului U.R.S.S.,   

 v. Ribbentrop      V. Molotov 

 
(ADAP, 1928-1945, vol. VIII, p. 127-129). 

 

 

5 – [28 septembrie 1939], Moscova – Declaraţie comună  

germano-sovietică privind tratatul de frontieră şi prietenie 

 

Moscova, 28 septembrie 1939 

 

După ce Guvernul Reichului german şi Guvernul U.R.S.S. prin tratatul 

semnat astăzi au reglementat definitiv problemele rezultate din dezagregarea 

statului polonez şi, prin aceasta, au creat o bază mai sigură pentru o pace 

durabilă în Europa de Est, ele îşi exprimă de perfect acord părerea că este în 

adevăratul interes al tuturor popoarelor ca actuala stare de război dintre 

Germania, pe de o parte, şi Anglia şi Franţa, pe de altă parte, să ia sfârşit. 

Ambele Guverne îşi vor îndrepta eforturile lor comune şi, dacă este cazul, cu 

alte Puteri prietene, pentru a realiza, cât mai curând posibil, acest scop.  

Dacă eforturile celor două Guverne vor rămâne fără succes, atunci va 

rămâne ca fapt stabilit că Anglia şi Franţa poartă răspunderea pentru continuarea 

războiului şi, în cazul continuării războiului, Guvernele Germaniei şi U.R.S.S. 

se vor consulta asupra măsurilor necesare.  

 

 Pentru Guvernul     Din împuternicirea 

 Reichului german,     Guvernului U.R.S.S.,  

 v. Ribbentrop     V. Molotov 

 
(ADAP, Serie D, vol. VIII, p. 129-130). 

 

6 – [28 septembrie 1939], Moscova – Comunicat  

difuzat de presa sovietică la încheierii convorbirilor sovieto-germane  
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de la Moscova finalizate între altele prin încheierea  

Tratatului germano-sovietic de prietenie şi frontieră 

 

În cursul zilelor de 27-28 septembrie a.c., la Moscova au avut loc 

negocieri între tovarăşul Molotov, preşedinte al Consiliului Comisarilor 

Poporului şi Comisar al Poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., şi 

domnul Ribbentrop, ministru de Externe al Germaniei, în legătură cu încheierea 

Tratatului germano-sovietic de prietenie şi frontieră între U.R.S.S. şi Germania.  

La negocieri au participat tovarăşul Stalin şi ministrul plenipotenţiar 

sovietic în Germania, tovarăşul Şkvarţev, iar, din partea Germaniei, 

Ambasadorul Germaniei în U.R.S.S., domnul Schulenburg.  

Negocierile s-au încheiat prin semnarea Tratatului germano-sovietic de 

prietenie şi frontieră între U.R.S.S. şi Germania şi a Declaraţiei Guvernelor 

U.R.S.S. şi Germaniei, precum şi cu un schimb de scrisori între tovarăşul 

Molotov şi domnul Ribbentrop în legătură cu problemele economice. Dăm 

publicităţii
303

 mai jos documentele respective. 

 
(„Pravda‖ din 29 septembrie 1939). 

 

 

7 – [1939], Moscova – Directivele Kominternului  

adresate partidelor comuniste din Europa de Est 

 

Următoarea comunicare oficială a fost expediată de Komintern tuturor 

partidelor comuniste din Europa de Est: 

1. Rusia şi-a dat seama că este timpul să renunţe la tactica adoptată de 

Congresul al 7-lea al Kominternului, desfăşurat în anul 1935. Trebuie recunoscut 

că datorită acestei tactici, partidul nostru comunist a putut încheia alianţa cu 

statele burgheze şi democratice, pentru a împiedica dezvoltarea fascismului, care 

se răspândea rapid. De asemenea, datorită tocmai acestei tactici, am putut 

împiedica triumful şi instaurarea fascismului în Franţa în anul 1933. 

2. Dorinţa Franţei şi Angliei de a atrage U.R.S.S. în Frontul 

împăciuitorismului se bazează pe un calcul înţeles de oricine. Cele două ţări 

intenţionau să distrugă axa Roma-Berlin, folosind pe scară largă în acest scop 

forţele noastre. Pentru noi, o asemenea combinaţie este foarte dezavantajoasă. 

Noi ar fi trebuit să ajutăm la salvarea imperialismului anglo-francez, ceea ce ar 

                                      
303

 De remarcat că nu s-au publicat decât Tratatul, Declaraţia celor două 

guverne şi schimbul de scrisori Molotov – Ribbentrop (datate Moscova, 28 septembrie 

1939). În schimb, nu s-a procedat identic în privinţa documentelor destinate să fie 

secrete şi rămase ca atare (secrete şi, deci, nepublicate) până după terminarea 

conflagraţiei din 1939-1945 – un protocol confidenţial şi două protocoale adiţionale 

secrete (toate purtând aceeaşi dată – 28 septembrie 1939). 
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fi reprezentat încălcarea tuturor planurilor noastre. Aceste principii nu exclud în 

nici un fel un acord temporar cu duşmanul nostru comun – fascismul, în timp ce 

acordul cu burghezia ar servi întăririi capitalismului, ceea ce contravine în mod 

absolut principiilor noastre. 

3. Luând în considerare cele expuse, U.R.S.S. se limitează la un program 

pe care îl vom realiza mai târziu. Conform acestui program, noi nu ne 

considerăm deloc interesaţi într-un război care poate izbucni în Europa. Am 

hotărât să aşteptăm şi să ne implicăm la momentul potrivit. Activitatea 

revoluţionară ce se dezvoltă neîntrerupt în toate ţările sub conducerea partidelor 

comuniste pregăteşte terenul favorabil pentru implicarea noastră viitoare. 

Partidele comuniste trebuie să folosească dificultăţile ce vor apărea inevitabil în 

acest război început de ţările capitaliste şi acestea vor lua deciziile necesare 

pentru instaurarea dictaturii proletariatului. Consiliul general al Kominternului 

consideră că o asemenea apreciere a situaţiei se bazează pe condiţii favorabile 

reale pentru revoluţia socială în cel mai scurt timp. 

4. Vă aducem la cunoştinţă că acordul nostru cu Axa trebuie apreciat 

drept o victorie diplomatică repurtată de noi. În acelaşi timp, aceasta face să 

scadă prestigiul Germaniei. După încheierea Pactului nostru cu Germania, în 

această ţară s-a renunţat la orice agitaţie împotriva comunismului. Informaţiile 

oficiale primite de noi ne conving pe deplin că a fost interzisă cu adevărat orice 

propagandă anticomunistă. Din ştirea publicată de Partidul Comunist din Anglia 

rezultă că clasa muncitoare din această ţară este suficient de bine informată în 

legătură cu scopul Pactului. 

5. Una din cauzele care au contribuit la insuccesul pactului anglo-franco-

sovietic şi care au urgentat încheierea Pactului ruso-german a fost poziţia 

nefavorabilă a Poloniei, României şi statelor balcanice faţă de Rusia. Aceste 

state au refuzat ajutorul militar al Uniunii Sovietice şi au fost de acord să 

primească în caz de război ajutor în tehnică‖. 

 
(Vasile Buga, Cuvântarea lui Stalin din 19 august 1939: Mit sau realitate?, 

Laboratorul de studii ruse şi sovietice, Bucureşti, 2006). 

 

 

8 – [23 iunie 1940), Moscova – Telegrama Ambasadorului german  

la Moscova către MAE al Reichului privind întrevederea sa  

cu V. M. Molotov, care i-a expus despre decizia U.R.S.S. de a „soluţiona” 

neîntârziat problema Basarabiei şi Bucovinei 

 

Telegramă 

FOARTE URGENT  

Nr. 1205 

Moscova, 23 iunie 1940 – 9,26 p.m. 

Primită, 23 iunie 1940 – 11,20 p.m. 
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În legătură cu telegrama dv. nr. 1065 din 22 şi cu telegrama mea nr. 1195 

din 21.  

Molotov mi-a spus astăzi următoarele: Soluţia problemei Basarabiei nu 

mai acceptă amânare. Guvernul sovietic este încă adeptul unei soluţii paşnice, 

dar va fi determinat să folosească forţa dacă Guvernul român refuză aceasta. 

Mai mult decât atât, pretenţiile sovietice s-au extins asupra Bucovinei, care are o 

populaţie ucraineană.  

Drept justificare, Molotov a declarat că, deşi s-a scurs o lungă perioadă 

de la declaraţia lui în faţa Sovietului Suprem
304
, România nu a procedat la 

aflarea unei rezolvări a problemei Basarabiei. În consecinţă, se impune să se 

facă ceva.  

I-am spus lui Molotov că nu m-am aşteptat la această decizie a 

guvernului sovietic.  

Eram de părere că Guvernul sovietic ar trebui să-şi menţină pretenţiile 

asupra Basarabiei, pe care noi nu le contestăm, dar că nu trebuia să ia el însuşi 

iniţiativa pentru punerea lor în aplicare. Îmi era teamă că dificultăţile în relaţiile 

externe cu România, care ne asigură cu cantităţi importante de bunuri 

neprelucrate pentru militari şi civili, ar putea duce la pierderi serioase pentru 

interesele Germaniei. I-am spus lui Molotov că aş vrea să raportez Guvernului 

meu pe moment şi I-am cerut să nu întreprindă nici un pas hotărâtor înainte ca 

Guvernul meu să adopte vreun punct de vedere referitor la intenţiile Guvernului 

sovietic.  

Molotov a promis să informeze Guvernul sovietic despre cererea mea, 

însă a accentuat clar că problema era extrem de urgentă. El a adăugat că 

Guvernul sovietic se aşteaptă ca Germania să-l sprijine, nu să-l stingherească în 

acţiunile lui. Cât despre Guvernul sovietic, el va face totul pentru a apăra 

interesele germane în România.  

În consecinţă, am cerut imediat instrucţiuni telegrafice. Mi-am luat 

libertatea de a atrage atenţia numeroşilor Volksdeutsche locuind în Basarabia şi 

Bucovina pentru care trebuie făcute provizii de câteva feluri.  

 

Schulenburg 

 
(ADAP. Die Kriegsjahre. 23. Juni bis 31. August 1940, Serie D, 1937-1941, 

vol. X, Frankfurt am Main, 1963, p. 3-4). 

 

 

9 – [25 iunie 1940], Berlin – Telegrama MAE al Reichului  

către Ambasadorul la Moscova expunând punctul de vedere al Berlinului 

faţă de pretenţiile teritoriale exprimate la adresa României 

                                      
304

 La 29 martie 1940.  
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TELEGRAMA 

Transmisă telefonic: 2l5 iunie 1940 – 6 p.m.  

FOARTE URGENT 

Nr. 1074, 25 iunie 1940 

 

Personal Ambasadorului 

 Rugăm sunaţi-l pe Molotov şi comunicaţi-i următoarele:  

1. Germania acceptă hotărârile Moscovei. În consecinţă, nu o interesează 

deloc problema Basarabiei. În acest teritoriu locuiesc aproximativ 100 000 

cetăţeni de origine germană. Desigur, Germania e interesată de soarta acestora şi 

se aşteaptă ca viitorul lor să fie asigurat. Guvernul Reichului îşi rezervă dreptul 

de a face la timpul potrivit anumite propuneri Guvernului sovietic, privind 

problema reaşezării acestor cetăţeni de origine germană, în acelaşi mod ca în 

Volhynia.  

2. Reclamarea Bucovinei de către Uniunea Sovietică e ceva nou. Bucovina 

a fost în trecut o provincie a Coroanei austriece şi e populată cu germani. 

Germania este de asemenea interesată, în mod deosebit, de soarta acestora.  

3. În ce priveşte restul României, Germania are pentru aceasta interese 

economice foarte mari. Aceste interese includ zăcămintele de petrol precum şi 

pământul arabil. În consecinţă, aşa cum în repetate rânduri am informat 

Guvernul sovietic, Germania este absolut interesată să prevină transformarea 

acestor teritorii în teatru de război.  

4. Deşi plin de înţelegere pentru rezolvarea problemei Basarabiei, 

Guvernul Reichului este de părere că Uniunea Sovietică va trebui să facă totul 

pentru a se ajunge la o soluţie paşnică a problemei respective, în colaborare cu 

Guvernul român. În ceea ce-l priveşte, Guvernul Reichului ar putea fi pregătit, în 

spiritul hotărârilor Moscovei, să sfătuiască România, de va fi necesar, să ajungă la 

o rezolvare amicală a chestiunii Basarabiei într-un mod satisfăcător pentru Rusia. 

Rugăm subliniaţi din nou, în modul cel mai limpede, domnului Molotov, marele 

nostru interes ca România să nu devină teatru de război. După cum stau lucrurile 

suntem de părere că o rezolvare paşnică, în acord cu dorinţele Rusiei, este cu totul 

posibilă cu condiţia ca problema să fie tratată în mod corespunzător.  

Am fi recunoscători Guvernului sovietic pentru o comunicare privind 

părerile lui în tratarea viitoare a problemei.  

Ribbentrop 

 
(ADAP, Serie D, vol. X, p. 11-12). 

 

10 – [27 iunie 1940], Telegrama lui Gh. Davidescu către MAS al României 

cuprinzând nota ultimativă care i-a fost predată de V.M. Molotov, 

 în seara zilei precedente 
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Telegramă descifrată  

Legaţiunea Moscova 

Nr. 1635/27 iunie 1940, ora 2,47 

 

EXTERNE 

 

Comunic nota ultimativă ce mi-a fost remisă azi, la ora 10 seara, de 

domnul Molotov. Telegrama asupra conversaţiunii urmează:  

În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a 

desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei – Basarabia, 

călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu 

ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.  

Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu forţa a 

Basarabiei, ceea ce Guvernul sovietic a declarat nu o singură dată şi a deschis 

în faţa întregii lumi. Acum, când slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut în 

domeniul trecutului, iar situaţia internaţională care s-a creat cere rezolvarea 

rapidă a chestiunilor moştenite pentru a pune, în fine, bazele unei politici solide 

între ţări, U.R.S.S. consideră necesar şi oportun ca în interesul restabilirii 

adevărului să păşească, împreună cu România, la rezolvarea imediată a 

chestiunii înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice.  

Guvernul sovietic consideră că chestiunea interesând Basarabia este 

legată în mod organic cu chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei părţi a 

Bucovinei a cărei populaţii este legată în marea sa majoritate cu Ucraina 

Sovietică prin comunitatea soartei istorice, cât şi prin comunitatea de limbă şi 

compoziţie naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea 

părţii de nord a Bucovinei către U.R.S.S. ar putea reprezenta, este drept, că 

numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari 

pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şi populaţiunii Basarabiei prin 

dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia.  

Guvernul U.R.S.S. propune Guvernului Regal al României:  

Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia;  

Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei potrivit cu 

frontiera, potrivit cu harta alăturată.  

Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că Guvernul român va primi 

propunerile de faţă ale U.R.S.S. şi că aceasta va da posibilitatea de a se rezolva 

pe cale paşnică conflictul prelungit dintre U.R.S.S. şi România.  

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în 

decursul zilei de 27 iunie curent.  

         

 Davidescu  

  
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, f. 186-188; 

V. F. Dobrinescu, Bătălia diplomatică, p. 217-218; 
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Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei, p. 206-207). 

 

 

11 – [27 iunie 1940], Moscova – Telegrama (prima parte) a ministrului 

român la Moscova, Gh. Davidescu, relativ la convocarea sa de către  

V.M. Molotov pentru a-i transmite nota ultimativă privind cedarea 

Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 

 

Prin telefon  

Telegramă, Legaţia Moscova, nr. 1 636 [a] 

27 iunie 1940, primită orele 4,30 

 

EXTERNE 

 

Domnul Molotov m-a invitat astă-seară
305

, la orele 10, la Kremlin. A 

început prin a-mi spune că m-a chemat într-o chestiune de importanţă principală 

pentru dezvoltarea relaţiilor sovieto-române. A dat, apoi, citire notei cu caracter 

informativ, transmisă prin telegrama anterioară. Am răspuns preşedintelui 

Consiliului că voi transmite cererea de care sunt sesizat, dar că, fără a voi să 

prejudiciez întru nimic decizia Guvernului meu, ţin de datoria mea să-i declar că 

argumentele inserate în notă sunt cu totul lipsite de temei. I-am expus, apoi, 

drepturile noastre istorice, etnice şi politice, care formează temelia unirii 

Basarabiei cu Patria. I-am declarat că România nu a profitat de slăbiciunea 

militară a U.R.S.S. şi că Unirea a fost un act al majorităţii populaţiei basarabene, 

a cărei voinţă s-a exprimat în hotărârea Sfatului Ţării. Am combătut alegaţiunea 

notei că populaţia basarabeană ar fi în majoritate ucraineană şi i-am amintit cifre 

exacte. Am combătut, de asemenea, alocuţiunea despre unirea istorică a 

Basarabiei cu Ucraina, reamintindu-i împrejurările în care Turcia a cedat Rusiei 

ţariste această parte din trupul românismului, deşi se obligase a apăra graniţa pe 

Nistru a Moldovei. I-am amintit de tratatul din 1711, prin care Petru cel Mare 

recunoştea faţă de Dimitrie Cantemir acea graniţă. I-am arătat că, înainte de a 

ajunge pentru un secol sub stăpânirea ţarismului, Basarabia a fost cinci secole 

parte integrantă a patrimoniului românesc.  

I-am expus, apoi, modul în care a fost răpită Bucovina şi împrejurările în 

care această provincie, care nu a cunoscut niciodată dominaţia rusească, a 

hotărât să se unească cu patria mamă.  

                                      
305

 Despre desfăşurarea întrevederii respective, stabilită în mod eronat de 

expeditor ca începând cu rele 24,00, vezi, de asemenea, Relaţiile româno-sovietice, II, 

p. 332-334, doc. nr. 165; Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei, p. 207-209, 

doc. nr. 11 (unde sunt reunite textele ambelor telegrame ale lui Gh. Davidescu din 27 

iunie 1940).  
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I-am arătat, apoi, că 20 de ani România a făcut tot ce i-a stat în putinţă 

pentru a avea raporturi de bună vecinătate cu U.R.S.S., în convingerea că 

Guvernul sovietic îşi va da seama că o Românie puternică, unită în graniţele ei 

etnice, este o garanţie de securitate pentru toţi vecinii ei. Guvernul român nu a 

urmărit niciodată altceva decât realizarea destinelor poporului român pe 

pământul ce i-a fost hărăzit.  

Domnul Molotov mi-a răspuns că nu poate accepta argumentele mele, 

care nu corespund nici evoluţiei istorice, nici situaţiei de fapt. Dacă este nevoie, 

a adăugat Domnia Sa, argumentele politice, istorice şi etnice vor putea fi expuse 

ulterior.  

În ce priveşte Sfatul Ţării, această reuniune nu a avut nici o autoritate 

politică şi deciziunea de unire a fost luată sub teroarea armatei române.  

În ce priveşte situaţiunea din punct de vedere etnic, Domnia Sa nu 

doreşte a discuta argumentele mele, mărginindu-se a-mi declara că partea 

dominantă a populaţiei este ucraineană. Domnia Sa relevă că, desigur, 

intenţionat, nu i-am vorbit de tratatul de la Paris, din octombrie 1920, care, 

nefiind în vigoare, nu are importanţă internaţională. Presupune că nu m-am 

referit la acest act pentru că este contrar argumentelor mele.  

În ceea ce priveşte Bucovina, Domnia Sa observă că nu era vorba de 

întreaga provincie, ci numai de partea nordică, în care majoritatea este 

ucraineană, legată cu Basarabia. Guvernul sovietic cere această parte a 

Bucovinei ca despăgubire pentru dominaţia românească în Basarabia. Guvernul 

sovietic cere această parte a Bucovinei ca despăgubire pentru dominaţia 

românească în Basarabia timp de 22 de ani. România va înţelege că nu mai 

poate păstra Basarabia. Situaţiunea deplorabilă a populaţiei, drumurile rele, 

administraţia defectuoasă ar fi tot atâtea indicii că România îşi dă singură seama 

de caracterul precar al dominaţiei sale acolo. Domnia Sa îmi remite nota după o 

lungă perioadă de răbdare. Nota dovedeşte că guvernul sovietic voieşte să 

rezolve chestiunea pe cale paşnică. Guvernul român a voit să evite discuţiuni, 

ministrul U.R.S.S. la Bucureşti se găseşte într-o situaţie ciudată. Ministrul 

Afacerilor Străine al României a refuzat a discuta chestiunile politice, 

amânându-i … [primirea pentru] remiterea scrisorilor de acreditare. Domnul 

Molotov crede, deci, că Guvernul român este pregătit că va fi sesizat de această 

cerere. Speră, deci a avea un răspuns în decursul zilei de astăzi ca chestiunea să 

fie rezolvată pe cale paşnică şi guvernul român doreşte acelaşi lucru.  

Am răspuns preşedintelui Consiliului că nu m-am referit la Tratatul de la 

Paris
306
, nu pentru că acesta nu ar avea valoare internaţională. În argumentarea 

mea m-am mărginit a expune drepturile imprescriptibile şi mai tari decât orice 

acord internaţional ale României asupra Basarabiei, drepturi care dacă pot fi 

confirmate de un tratat, nu pot suferi nici o ştirbire prin faptul că unul dintre 

semnatari n-a efectuat ratificarea.  

                                      
306

 Tratatul din 28 octombrie 1920.  
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Am combătut, apoi, observaţiile sale în ce priveşte condiţiile interne din 

Basarabia. Am arătat în fine că termenul de 24 de ore mi se pare insuficient 

pentru ca Guvernul român să poată lua o hotărâre într-o problemă atât de 

importantă pentru viitorul neamului nostru.  

Preşedintele Consiliului mi-a răspuns că, în ce priveşte condiţiile interne 

din Basarabia, nu are nici o îndoială precum că unirea Basarabiei cu U.R.S.S. va 

fi acceptată de popor cu cel mai mare entuziasm, cea ce va forma cel mai bun 

răspuns la toate argumentele mele. Îşi exprimă nădejdea că sentimentele 

populaţiei ar putea fi exprimate
307

 …  

 Davidescu  

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, f. 181-185; 

Relaţiile româno-sovietice, II, p. 332-333, doc. nr. 165). 

 

 

12 – [27 iunie 1940], Moscova – Telegrama Ambasadorului german 

referitoare la predarea de către U.R.S.S. României a unei note ultimative 

privind cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 

 

TELEGRAMĂ 

FOARTE URGENT 

Nr. 1241 din 26 iunie  

Moscova, 27 iunie 1940 – 1,10 a.m. 

Primită, 27 iunie 1940 – 6,30 a.m.  

 

Referitor la telegrama mea nr. 1236 din 26 iunie.  

Molotov tocmai m-a informat că l-a convocat pe ministrul român astă-

seară la 10, l-a informat despre cererea Guvernului sovietic privind cedarea 

Basarabiei şi a părţii de nord a Bucovinei şi a cerut un răspuns din partea 

Guvernului român nu mai departe decât mâine
308
, adică pe 27 iulie (iunie).  

 Schulenburg 

 
(ADAP, Serie D, vol. X, p. 24). 

 

 

                                      
307

 Până aici, telegrama lui Gh. Davidescu a fost telefonată, la 27 iunie 1940, 

între orele 2,00 şi 4,30, pentru ca finalul telegramei, transmis prin telegraf, să fie 

recepţionat la Bucureşti în dimineaţa aceleiaşi zile, la ora 7,15 (vezi Relaţiile româno-

sovietice, II, p. 334-335, doc. nr. 166).  
308

 Corect ar fi fost astăzi, dat fiind că telegrama a fost expediată la 27 iunie 

1940, ora 1,10 a.m.  
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13 – [27 iunie 1940], Moscova – Telegrama (partea finală) a ministrului 

român la Moscova, Gh. Davidescu, privind convocarea sa de către  

V.M. Molotov la sfârşitul zilei precedente pentru a-i preda nota ultimativă 

pentru cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 

 

Prin telegraf  

Telegramă, Legaţia Moscova, nr. 1 636 [b] 

27 iunie 1940, primită orele 7,15 

 

 ... în zilele cele mai apropiate
309

. 

 În ce priveşte termenul fixat în notă, [Molotov] ţine să-mi repete că 

Guvernul sovietic a aşteptat 22 de ani, însă că Guvernul român nu a luat 

niciodată hotărârea de a rezolva chestiunea. Speră, deci, că răspunsul nu va 

întârzia şi, dacă acesta va fi pozitiv, problema va fi tranşată pe cale paşnică. 

Toate termenele au expirat, încheie D-sa. 

 I-am replicat că în ce priveşte sentimentele populaţiei basarabene, 

Guvernul român este cel mai în măsură a le cunoaşte. Fără a prejudicia hotărârea 

Guvernului meu, sunt sigur de nezdruncinata credinţă a populaţiei basarabene 

faţă de toate tradiţiile neamului nostru. Istoria va judeca. 

 Molotov repetă: istoria va judeca. 

 În ce priveşte graniţa ce ni se cere în Bucovina şi care mi-a fost arătată 

pe hartă, ea ar fi următoarea: 

 De la punctul extrem sud-vest, fost polon, spre Şipotele, în lungul râului 

Suceava, până la cotul râului spre sud, apoi la nord de Frătăuţii Noi în direcţia 

nord-est, până la frontiera spre Basarabia, în regiunea comunei Herţa. Mi-a 

precizat că linia ferată de la Suceava spre Rădăuţi ar rămâne României. 

Davidescu 

 
(Relaţiile româno-sovietice, II, p. 334-335, doc. nr. 166). 

 

 

14 – [27 iunie 1940], Berlin – Instrucţiunile lui Ribbentrop  

pentru ministrul german la Bucureşti, Wilhelm Fabricius,  

privind susţinerea de către Germania a pretenţiilor U.R.S.S.  

asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord 

 

Mesaj telefonic de la Suita secretă către ministrul Schmidt. 

SECRET 

27 iunie 1940 – 10,30 a.m.  

 

                                      
309

 Se continuă direct (vezi supra doc. 11) textul transmis anterior prin telefon, 

întrerupt în urma blocării de către sovietici a contactelor.  
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Instrucţiunile următoare trebuie transmise imediat prin telefonul civil 

ministrului Fabricius la Bucureşti:  

Vi se cere să-l sunaţi imediat pe ministrul de externe din Bucureşti şi să-l 

informaţi în modul următor:  

Guvernul sovietic ne-a informat că a cerut cedarea
310

 Basarabiei şi a 

nordului Bucovinei de către Guvernul român. În vederea evitării războiului 

dintre România şi Uniunea Sovietică, noi nu putem sfătui Guvernul român decât 

să se supună cererii Guvernului sovietic. Rugăm raportaţi telegrafic.  

Sfârşitul instrucţiunii pentru Bucureşti.  

 Ribbentrop 

 (Telefonată Consilierului de Legaţie Stelzer la 11 a.m.).  

 
(ADAP, Serie D, vol. X, p. 24). 

 

 

15 – [27 iunie 1940], Bucureşti – Telegrama M.A.S. către Gh. Davidescu, 

cuprinzând răspunsul (în limba franceză) al Guvernului României  

la prima notă ultimativă a U.R.S.S. în problema cedării  

Basarabiei şi Bucovinei de Nord 

 

Telegramă cifrată nr. 38 981  

27 iunie 1940 

 

Către Legaţia Moscova 

 

Veţi binevoi a înmâna următorul răspuns la nota sovietică. Cu prilejul 

remiterii notei, veţi insista asupra dorinţei noastre de a evita un conflict armat şi 

de a răspunde, în mod cât mai înţelegător, iniţiativei sovietice. Totodată, mai 

mult ca o chestiune de ordin intern, s-a decis mobilizarea generală
311

.  

 Gigurtu 

                                      
310

 Sugerăm cititorului atenţie sporită în privinţa termenului folosit: în iunie 

1940 şi mai apoi, Kremlinul, pentru a-şi justifica ocuparea provinciilor istorice 

româneşti, s-a referit consecvent la faptul că el obţinuse cedarea Basarabiei, nordului 

Bucovinei şi Ţinutului Herţa, în vreme de oficialităţile de la Bucureşti au subliniat că, 

sub ameninţarea forţei, el consimţise la evacuarea teritoriilor respective. Ceea ce, 

trebuie să recunoaştem, din punctul de vedere al normelor internaţionale, este cu totul 

altceva. Pentru ilustrarea cazului, trimitem la documentul oficial al Bucureştilor – 

replica la cea de-a doua notă ultimativă Molotov, în care se menţiona cu claritate că 

România primea „condiţiile de evacuare” impuse de U.R.S.S.  
311

 Pentru textele oficiale, în limba română, ale notelor ultimative sovietice din 

26 şi 27 iunie 1940 şi ale replicilor guvernului român, cf. Gh. Buzatu, România cu şi 

fără Antonescu, p. 80-82; Relaţiile româno-sovietice, II, p. 325, 341 (doc. nr. 163, 169). 
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Le Gouvernement de U.R.S.S. a adressé au Gouvernement Roumain une 

note qui a été remise le 26 juin 1940, à 10 h du soir, par S.E. M. Molotov, 

Président du Conseil des Commissaires du Peuple de l’Union Soviétique et 

Commissaire du Peuple pour les Affaires Étrangères, à S.E.M. Davidescu, 

Ministre de Roumanie à Moscou.  

Etant animé du même désir que le Gouvernement soviétique de voir se 

réssoudre par les moyens pacifiques toutes les question qui pouraient produire 

une mésentente entre l’U.R.S.S. et la Roumanie, la Gouvernement Royal déclare 

qu’il est prêt à procéder immédiatement et dans l’esprit le plus large à la 

discussion amicale et de commun accord de toutes propositions émanant du 

Gouvernement soviétique. Par conséquence, le Gouvernement roumain 

demande au Gouvernement soviétique de vouloir bien lui indiquer le lieu et la 

date qu’il désire fixer à cette fin.  

Des qu’il aura reçu une réponse du Gouvernement soviétique, le 

Gouvernement roumain désignera ses déléguée et il espère que les 

conversations avec les représentants du Gouvernement soviétique auront pour 

résultat de créer des relations durables de bonne entente et l’amitié entre 

l’U.R.S.S. et la Roumanie
312

.  

 Le 27 juin 1940 

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, f. 194-195; 

Relaţiile româno-sovietice, II, p. 335-336, doc. nr. 167). 

 

 

16 – [27 iunie 1940], Bucureşti – MAS informează unele misiuni  

din străinătate despre răspunsul României la nota ultimativă a U.R.S.S. 

în problema Basarabiei şi nordului Bucovinei 

 

Telegramă cifrată nr. 38 985 

27 iunie 1940 

Către ambasadele de la Ankara, Atena, Belgrad  

Legaţiile Roma şi Berlin 

Am dat următorul răspuns la nota sovietică: 

În dorinţa noastră de a evita un conflict armat am trimis răspunsul de 

mai sus. În acest timp, însă, pentru a evita orice surpriză, s-a decis mobilizarea 

generală.  

Gigurtu 

  
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, f. 200). 

 

 

                                      
312

 Vezi răspunsul Guvernului sovietic la această notă.  
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17 – [27 iunie 1940], Bucureşti – Ministrul britanic înştiinţează  

Foreign Office-ul despre ultimatumul U.R.S.S. 

 

Descifrat, domnul R. Hoare (Bucureşti) 

27 iunie 1940  

Expediat, 6,oo p.m., 27 iunie 1940 

Primit 7,35, p.m., 27 iunie 1940 

Nr. 592 

Rapid 

 

Guvernul sovietic a dat un ultimatum de 24 de ore ministrului român 

noaptea trecută cerând cedarea Basarabiei şi a unei părţi a Bucovinei.  

1. Înţeleg că Guvernul român a apelat la Guvernele italian şi german, dar 

până acum nu s-a primit nici un răspuns.  

2. Ambasadorul iugoslav are instrucţiuni de a îndemna Guvernul român 

să arate cea mai mare „prudenţă‖. El l-a văzut pe Rege, care l-a şocat prin 

calmul său.  

 
(V.F. Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, p. 261). 

 

 

18 – [27 iunie 1940], Moscova – Ministrul Gh. Davidescu informează MAS 

despre predarea lui V.M. Molotov a răspunsului României la prima notă 

ultimativă a U.R.S.S. în problema Basarabiei şi Nordului Bucovinei 

 

Telegramă în clar 

Legaţia de la Moscova  

Nr. 1640/27 iunie 1940 

Primită, prin telefon, [28 iunie 1940], la ora 0,20 

 

EXTERNE 

 

Am comunicat astă-seară, la ora 10,50
313

, domnului Molotov nota de 

răspuns a Guvernului nostru. Sunt convocat, la ora 1,30 noaptea, pentru a mi se 

transmite răspunsul Guvernului sovietic
314

.  

                                      
313

 În fapt, după orele 23,00.  
314

 Documentul respectiv, în fond cel de-al doilea ultimatum sovietic, avea să-i 

fie predat lui Davidescu în cursul unei întrevederi ulterioare cu Molotov, tot în noaptea 

de 27-28 iunie 1940, cu începere de la ora 1,30, după cum releva diplomatul român care 

tocmai fusese convocat, chiar cu prilejul predării răspunsului României la prima notă 

ultimativă sovietică, replica Bucureştilor fiind socotită din cel dintâi moment de 
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 Davidescu  

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, f. 198; 

Relaţiile româno-sovietice, II, p. 345, doc. nr. 170, nota 3). 

 

 

19 – [28 iunie 1940], Moscova – Telegramă în clar de la Legaţia României 

cuprinzând textul celei de-a doua note ultimative a U.R.S.S.  

privind cedarea neîntârziată a provinciilor istorice  

Basarabia şi Bucovina de Nord 

 

Legaţiunea Moscova 

28 iunie 1949, ora 2,25 

Telegramă în clar – nr. 1 642 

 

EXTERNE 

 

 Comunic răspunsul Guvernului sovietic: 

Guvernul sovietic consideră răspunsul Guvernului român, din 27 iunie, 

ca imprecis, deoarece în răspuns nu se spune direct că el primeşte propunerea 

Guvernului sovietic de a-i restitui Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. 

Însă, cum ministrul României la Moscova, domnul Davidescu, a explicat că 

răspunsul neutru al Guvernului Regal al României înseamnă accederea la 

propunerea Guvernului sovietic, Guvernul sovietic, primind această explicaţie a 

domnului Davidescu, propune:  

1. În decurs de patru zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, 

la 28 iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi Bucovinei
315

 de trupele 

române;  

2. Trupele sovietice, în acest timp, să ocupe teritoriul Basarabiei şi 

partea de nord a Bucovinei;  

3. În decursul zilei de 28 iunie, trupele sovietice să ocupe următoarele 

puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă;  

4. Guvernul Regal al României să ia asupra sa răspunderea sa în ceea 

ce priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor ferate, parcului de locomotive şi 

vagoane, poduri, depozite, aerodroame, instalaţii industriale, uzine electrice, 

telegraf;  

5. Să se numească o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Guvernului 

român şi sovietic, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea gestiunii în litigiu 

                                                                                                    
Kremlin drept nesatisfăcătoare (vezi Relaţiile româno-sovietice, II, p. 345-346, doc. nr. 

170).  
315

 Socotim că „omisiunea‖ Kremlinului în a prevedea că, în fond, era „în 

discuţie‖ doar partea de nord a Bucovinei nu era, de fel întâmplătoare!  
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în legătură cu evacuarea armatei române şi instituţiilor din Basarabia şi partea 

de nord a Bucovinei.  

Guvernul sovietic insistă ca Guvernul Regal al României să răspundă la 

propunerile sus-menţionate nu mai târziu de 28 iunie, ora 12 ziua (ora 

Moscovei).  

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, p. 220; 

Relaţiile româno-sovietice, II, p. 347, doc. nr. 171). 

 

 

20 – (28 iunie 1940), Moscova – Telegrama lui Gh. Davidescu  

informând despre modul în care a fost receptat la Moscova  

răspunsul Guvernului român la prima notă ultimativă a U.R.S.S. 

în problema Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 

 

Prin telegraf  

Legaţia Moscova  

Telegramă nr. 1 641 

28 iunie 1940, ora 2,30 

 

EXTERNE 

 

Remiţând acest răspuns, Molotov mi-a declarat
316

 că colegii săi, 

îndeosebi militari, sunt foarte nemulţumiţi de răspunsul Guvernului român care 

nu pare a aprecia exact situaţiunea de la frontieră. Guvernul sovietic
317

 va 

aştepta până azi la amiază acceptarea noastră şi nu va consimţi la o nouă 

amânare. După această oră, Guvernul sovietic va acţiona. Dacă, însă, primim 

propunerea, Guvernul sovietic va numi imediat reprezentanţii menţionaţi la 

punctul 5.  

 Davidescu 

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, p. 222). 

 

 

21 – [28 iunie 1940], Bucureşti – Telegrama MAS către Legaţia  

                                      
316

 În cursul întrevederii din noaptea de 27-28 iunie 1940, după ora 23,00, 

potrivit minutei întocmite la MAE al U.R.S.S. de B. F. Podţerob (Relaţiile româno-

sovietice, II, p. 340-345, doc. nr. 169).  
317

 În fapt, Gh. Davidescu se referă acum la cea de a doua întrevedere a sa cu 

Molotov din noaptea de 27-28 iunie 1940, şi anume la aceea care a debutat la 28 iunie 

1940, după ora 1,30. Retrimitem la minuta sovietică, semnată Podţerob, în Relaţiile 

româno-sovietice, II, p. 345-346, doc. nr. 170). 
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din Moscova cuprinzând răspunsul Guvernului României de acceptare  

a termenilor celei de a doua note ultimative a U.R.S.S., privind cedarea 

neîntârziată a Basarabiei şi nordului Bucovinei 

 

Telegramă cifrată nr. 39 039 

28 iunie 1940 

 

Către Legaţia Moscova 

 

Veţi binevoi a remite, azi dimineaţă la ora 11, ora sovietică, următorul 

răspuns domnului Molotov:  

Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea 

recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se 

vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic.  

Guvernul român ar dori, totuşi, ca termenii de la punctele 1 şi 2 să fie 

prelungiţi deoarece evacuarea teritoriului ar fi foarte greu de adus la 

îndeplinire în patru zile din pricina ploilor şi a inundaţiilor care au strict căile e 

comunicaţie.  

Comisia mixtă, instituită la punctul 5, ar putea discuta şi rezolva această 

chestiune.  

Numele reprezentanţilor români în această comisie vor fi comunicate în 

cursul zilei.  

Argetoianu 

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, p. 220; 

Relaţiile româno-sovietice, II, p. 348-349, doc. nr. 173). 

 

 

22 – [28 iunie 1940], Bucureşti – Telegrama MAS către Legaţia României 

din U.R.S.S. pentru a interveni ca să obţină modificarea termenului  

de evacuare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord 

 

Telegramă cifrată  

28 iunie 1940 

Către 

Legaţia Moscova 

 

Binevoiţi a interveni pe toate căile posibile pentru ca termenul de patru 

zile, fixat pentru evacuarea Basarabiei şi Bucovinei, să fie prelungit până la opt 

zile.  

Veţi arăta că o evacuare într-un timp de patru zile ar fi materialmente 

imposibilă şi ar avea drept rezultat o dezordine dăunătoare tuturor.  

 Argetoianu 
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(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, p. 214 bis). 

 

 

23 – [28 iunie 1940], Bucureşti – M.A.S. îşi informează toate misiunile  

din străinătate despre producerea celei de a doua note ultimative a U.R.S.S. 

şi despre acceptarea ei de către România 

 

28 iunie 1940 

Telegramă cifrată circulară  

către toate legaţiile şi ambasadele afară de Moscova 

 

După primirea răspunsului nostru la nota înmânată în ajun, Molotov ne-a 

adresat o nouă notă cu caracter de ultimatum, cerând să evacuăm, în curs de 

patru zile, Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. Luând în consideraţie 

comunicatul primit atât din partea Guvernului german şi a Guvernului italian cât 

şi din partea Guvernelor Înţelegerii Balcanice, am adresat Guvernului sovietic 

un răspuns prin care îi arătăm că Guvernul român, pentru a evita gravele urmări 

pe care le-ar avea recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a 

Europei, se vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în 

răspunsul sovietic.  

 Argetoianu 

 
(Arh. MAE, fond 71, U.R.S.S., dosar 91, 1940, p. 214.). 

 

24 – [9 octombrie 1944], Moscova – Relatarea lui Winston S. Churchill
318

 

asupra întrevederii cu I. V. Stalin, în cursul căreia a abordat problema 

împărţirii Europei Est-Centrale în „sfere de influenţă”
319

 

 

„[…] În după-amiaza zilei de 9 octombrie [1944], noi [delegaţia 

britanică] am aterizat pe aerodromul din Moscova, unde am fost primiţi foarte 

cordial şi cu toate onorurile de către Molotov şi numeroase alte personalităţi 

ruse [...].  

                                      
318

 Vezi, între cele dintâi percepţii ale românilor asupra nenorocitelor „sfere de 

influenţă‖ aranjate de Churchill – Stalin, opiniile exprimate în publicaţiile din Exil de 

îndată după apariţia Memoriilor liderului de la Londra („Curierul Românesc‖/ „Le 

Courrier Roumain‖, nos. 15-16/15-31 décembre 1953, Paris, p. 21-23), mai precis: 

„<<Senzaţionalele>> şi cinicele destăinuiri ale primului ministru englez, referitor la 

târgul abuziv intervenit la Moscova în ziua de 9 octombrie 1944, cu privire la jertfirea 

ţării şi neamului nostru, au stârnit protestări, ce se legitimează, fireşte, însă al căror 

efect practic îl ignorăm ...‖ (p. 21), semnat de ... Ieremia Pârcălabul (?!).  
319

 Vezi, mai jos, cap. III.  
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Prima reuniune importantă a avut loc la Kremlin chiar în aceeaşi seară, la 

orele 22. Singurii care au asistat au fost Stalin, Molotov, Eden şi cu mine, având 

ca interpreţi pe comandorul Birse şi pe Pavlov. Momentul era favorabil pentru a 

acţiona, astfel că declarai: „Să reglăm afacerile din Balcani. Armatele voastre se 

află în România şi în Bulgaria. Noi avem interese, misiuni şi agenţi în aceste 

ţări.  

Să evităm fricţiunile pe motiv că nu au nici o raţiune. În ceea ce priveşte 

Marea Britanie şi Rusia ce-aţi zice de o predominanţă a voastră în România de 

90%, de o predominanţă a noastră de 90% în Grecia şi de o egalitate, câte 50%, 

în Iugoslavia?‖ În timp ce se traduceau cuvintele mele, am aşternut pe o 

jumătate de coală de hârtie: 

 

România   

Rusia 90% 

Alţii 10% 

Grecia  

Marea Britanie în acord cu S.U.A. 90% 

Alţii 10% 

Iugoslavia 50-50% 

Ungaria 50-50% 

Bulgaria  

Rusia 75% 

Alţii  25% 

 

Am împins hârtia lui Stalin, căruia i se făcuse deja traducerea spuselor 

mele. El avu un uşor moment de reţinere. Apoi, el a luat creionul său albastru, a 

trasat o linie groasă în semn de aprobare şi ne-a restituit foaia. Totul a fost reglat 

mai repede decât era nevoie să fi fost scris. 

Bineînţeles, noi am studiat chestiunea îndelung şi cu atenţie şi nu ne-am 

preocupat decât de acorduri valabile pe durata războiului. Toate problemele mai 

vaste au fost rezervate, de-o parte şi de alta, pentru ceea pentru noi, atunci, 

trebuia să fie o Conferinţă de Pace după Victorie. 

A urmat o lungă tăcere. Hârtia, însemnată cu albastru, rămânea în centrul 

mesei. Am spus în final: „Nu se va găsi oare puţin cinism în faptul că noi am 

avut ideea de a regla aceste probleme de care depinde soarta a milioane de 

oameni într-un asemenea mod? Să ardem această hârtie‖. „Nu, păstreaz-o‖ 

– zise Stalin. 

L-am anunţat, apoi, că americanii îi vor expune, în linii mari, planul lor 

de operaţiuni din Pacific pentru l945, şi aceasta în cursul conversaţiilor noastre 

viitoare. 



 182 

Am ridicat, de asemenea, problema Germanici...‖
320

 

 
(W. S. Churchill, Mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale, VI1, 

Paris, Librairie Plon, 1953, p. 234-236). 

 

 

25 – Fragmente din Protocolul Conferinţei de la Yalta 

(4-11 februarie 1945) a liderilor U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii 

 

II. DECLARAŢIA ASUPRA EUROPEI ELIBERATE 

 

Următoarea declaraţie a fost aprobată: Preşedintele Consiliului de 

Miniştri al U.R.S.S., Primul Ministru al Regatului Unit şi Preşedintele S.U.A. s-

au consultat în interesul comun al popoarelor ţărilor lor şi al popoarelor Europei 

Eliberate. Ei afirmă acordul comun de a duce o politică comună din partea celor 

trei Guverne ale lor în timpul perioadei temporare de instabilitate în Europa 

Eliberată şi acela de a ajuta popoarele Europei Eliberate de sub dominaţia 

Germaniei naziste şi popoarele fostelor state satelite ale Axei să rezolve prin 

mijloace democratice problemele lor politice şi economice cele mai urgente.  

Stabilirea ordinii în Europa şi reconstrucţia economiei naţionale trebuie să fie 

realizată prin mijloace care să permită popoarelor eliberate de a lichida ultimele 

vestigii ale nazismului şi fascismului, de a stabili instituţii democratice alese de 

ele. Acestea corespund principiilor Chartei Atlanticului – dreptul tuturor 

popoarelor de a-şi alege forma de guvernământ în care doresc să trăiască, 

restaurarea drepturilor suverane şi de autoguvernare în profitul popoarelor care 

au fost private de aceste drepturi prin acte de agresiune [...] 

 

VII. POLONIA 

 

[…] Cei trei şefi de guverne consideră că frontierele orientale ale 

Poloniei trebuie să urmeze Linia Curzon, cu unele rectificări în unele regiuni, 

mergând de la cinci la opt km în favoarea Poloniei. Ei recunosc că Polonia va 

trebui să beneficieze de o substanţială creştere teritorială în nord şi în vest […] 

 
(Relaţii internaţionale în acte şi documente, II, 1939-1945,  

Bucureşti, 1975, p. 185, 188-189). 

                                      
320

 Relativ la problema „sferelor de influenţă‖ stabilitate la Moscova în 

octombrie 1944, vezi, în acest volum, capitolul Târgul otrăvit.  
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22 IUNIE 1941: 

„AGRESIUNEA” ROMÂNIEI ÎMPOTRIVA U.R.S.S. 

(DUPĂ UNELE PROBE EPISTOLARE) 

S-a afirmat, şi nu mai revenim, pentru ce şi cum, din primul moment, 

implicarea României la 22 iunie 1941 în cel de-al doilea război mondial pentru 

eliberarea provinciilor istorice din Est şi Nord şi pentru anularea ameninţării 

comuniste – pentru atât şi, pentru nimic mai mult, nu, cum s-a exprimat plastic 

la 1916, în împrejurări omoloage, strălucitul Nicolae Iorga – a reprezentat una 

din clipele astrale ale trecutului nostru, precum, altcândva, 1600, 1859 sau 

1918
1
. Discuţiile şi toate cercetările din ultimele decenii relativ la cauzele 

îndepărtate sau imediate ale războiului, analiza condiţiilor concrete în care 

ostilităţile româno-sovietice au devenit inevitabile s-au dovedit şi vor rămâne, 

oricând, extrem de interesante şi de utile, iar nicidecum, după cum se afirma 

cândva sau după cum ar mai dori careva azi, provocatoare şi, mai ales, 

nostalgice. Încă în urmă cu exact 62 de ani, la Fribourg (Elveţia) şi la Paris, sub 

egida comună a Editurilor Egloff şi Librairie Universelle de France, marele 

diplomat Grigore Gafencu a tipărit o carte care avea să se înscrie pentru câteva 

decenii în top în istoriografia mondială, devenind una dintre cărţile de referinţă 

privitoare la „preliminariile‖ Războiului din Est din 1941-1945
2
. Beneficiar al 

unor solide studii şi informaţii şi al unei experienţe netăgăduite în domeniul 

diplomaţiei române şi europene, el însuşi un strălucit practician şi un excelent 

memorialist al anilor 1939-1941, Gafencu, cum era şi firesc, a insistat asupra 

originilor războiului româno-sovietic din 1941, depistând, aşadar, cauze care, în 

timp, coborau cel puţin până spre anul 1812, când, în urma faimoasei păci de la 

Bucureşti, Rusia a ocupat Basarabia
3
. Iar, cu referire la cauza imediată a 

conflictului din 1941-1945, Grigore Gafencu, în raportul diplomatic întocmit 

după încheierea misiunii lui din 1940-1941 la Kremlin şi insistând asupra 

ultimei întrevederi cu V. M. Molotov, la două zile după intervenţia stării de 

război între Bucureşti şi Moscova, relata tonul categoric, inadmisibil în 

raporturile oficiale, în care liderul diplomaţiei U.R.S.S. i-a reproşat: 

                                      
1
 Cf. Gh. Buzatu, ed., Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 

Editura Mica Valahie, 2003, p. 125-127. 
2
 Vezi Préliminaires de la Guerre à l´Est. De l´accord de Moscou (21 août 

1939) aux hostilités en Russie (22 juin 1941), Fribourg – Paris, 1944; ediţia a X-a, 

Fribourg – Paris, 1947. 
3
 Ibidem, p. 260 şi urm. 
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- „România nu avea dreptul să rupă pacea cu U.R.S.S. (subl. ns.)‖
4
. 

 

 
 

                                      
4
 Grigore Gafencu, Misiune la Moscova. 1940-1941, eds. I. Calafeteanu şi 

colaboratori, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 230. Versiunea avea să 

fie reconfirmă şi în Jurnalul diplomatului (Grigore Gafencu, Jurnal, I, ediţie Laurenţiu 

Constantiniu, Bucureşti, Editura PRO HISTORIA, 2006, p. 218-222). 
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Replicând cu demnitate, trimisul Bucureştilor, după cum pretinde, a 

observat că, din contra, după ce succesiv „brutalului ultimatum‖ din iunie 1940 

Kremlinul ocupase Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi mai multe 

ostroave din zona Gurilor Dunării, „Uniunea Sovietică a distrus în România 

orice simţământ de siguranţă şi de încredere şi a trezit îndreptăţita teamă că 

însăşi fiinţa statului român este în primejdie. Am căutat atunci un sprijin în altă 

parte [la Germania]. Nu am fi avut nevoie de acest sprijin şi nu l-am fi căutat, 

dacă nu am fi fost loviţi şi dacă nu ne-am fi simţit ameninţaţi [...] Lovitura cea 

dintâi, care a zdruncinat temelia unei asemenea Românii [independente], 

chezăşie de siguranţă şi de pace, acoperire firească şi atât de folositoare a unui 

hotar întins şi însemnat al Rusiei, a fost dată, din nenorocire, de guvernul 

sovietic. Cele ce se întâmplă azi [războiul!] sunt urmăririle acestei nenorociri 

care a dus acum la un război între două popoare care niciodată în istoria lor nu 

au luptat unul împotriva altuia (subl. ns.)”
5
. Astfel că declanşarea ostilităţilor, 

calificate de autorităţile de la Bucureşti, în evident scop propagandistic, drept 

începutul Războiului Sfânt, a provocat un entuziasm cvasi-general în rândurile 

opiniei publice naţionale. Generalul Platon Chirnoagă, autorul celei dintâi istorii 

serioase consacrate conflictului din Răsărit, a reţinut, ca analist şi ca participant, 

că „acest război era dorit de toată naţiunea română, pentru că prin ele se vedea 

de toţi salvarea neamului de sub permanenta ameninţare rusească (subl. ns.)
6
. 

Un alt analist şi martor ocular, Constantin I Kiriţescu, acelaşi care, după 1918, a 

publicat faimoasa trilogie privind Istoria războiului pentru întregirea României. 

1916-1919
7
, s-a dovedit mai reticent, consemnând că, reacţia provocată în 

rândul opiniei publice în urma războiului, „a fost mai curând un simţământ de 

strângere de inimă, decât o explozie de entuziasm (subl. ns.)”
8
. Înţelegând 

motivele subiective ale unei atare observaţii, trebuie consemnat însă că, la 22 

iunie 1941, entuziasmul ţării a fost sincer şi plenar, în nici un fel trucat. Ceea ce 

se petrecuse, la numai un an după pierderea ţinuturilor istorice, era pur şi simplu 

neaşteptat şi incredibil pentru cei mai mulţi, astfel că, în prima ordine, ambele 

proclamaţii către Ţară şi Armată ale generalului Ion Antonescu
9
, preşedintele 

Consiliului de Miniştri şi Conducătorul Statului, au avut un ecou imediat şi 

imens, mai cu seamă că, intervenind prin surprindere şi fiind excelent scrise, 

                                      
5
 Grigore Gafencu, Misiune la Moscova, p. 231. 

6
 General Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României 

contra Rusiei Sovietice. 22 iunie 1941 – 23 august 1944, ediţia a IV-a, Bucureşti, 

Editura Fides, 1998, p. 178 (ed. I – Madrid, Editura Carpaţi, 1965). 
7
 Lucrarea s-a bucurat de trei ediţii în limba română (Bucureşti, 1922-1924, 

1926-1927 şi 1989) şi una în limba franceză (Paris, 1934). 
8
 Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, II, ediţie Gh. 

Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 216. 
9
 Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, I, ediţie Gh. Buzatu, 

Iaşi, Editura Moldova, 1992, p. 158-161. 



 186 

adresate de-a dreptul inimilor românilor simpli, răspundeau direct aşteptărilor 

tuturor. A intrat, deja, în legendă îndemnul lui Antonescu adesea invocat în 

cazul unor condiţii imposibile: „Ostaşi, vă ordon: Treceţi Prutul!” Mai ales că 

ordinul exprima, fără nici o reţinere, scopul chemării la război: „Zdrobiţi 

vrăjmaşul din răsărit şi miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului 

pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul Ţării glia străbună a Basarabiei şi 

codrii voievodali din Bucovina, ogoarele şi plaiurile voastre”
10
. Proclamaţia 

către Ţară relua ideea, subliniind că Războiul Sfânt ce începuse se purta „nu 

numai pentru reclădirea drepturilor naţionale, dar şi împotriva celui mai mare 

duşman al lumii: bolşevismul”
11
. Presa acelor zile, peste diferenţele de nuanţe şi 

dispoziţiile primite din partea puterii, a reflectat veridic şi din belşug măreţia 

clipelor
12
. Relativ la atitudinea faţă de război, ea avea să se desprindă categoric 

din rezultatul referendumului naţional de la 9 noiembrie 1941, când, cu 3 481 

311 voturi pentru şi doar 74 voturi contra, naţiunea şi-a exprimat aprobarea 

pentru tot ce înfăptuise până atunci „guvernarea dezrobitoare a Mareşalului 

Antonescu‖
13
. Ţelurile campaniei din Răsărit au fost expuse, din prima clipă, nu 

numai prin proclamaţiile lui Ion Antonescu, dar şi prin inspiratul Cuvânt rostit la 

Radio Bucureşti în miezul zilei de 22 iunie 1941 de către Mihai Antonescu
14

, 

deja omul nr. 2 al regimului, urmat, în curând, de alţi lideri civili şi militari
15

 sau 

de corifeii spiritualităţii naţionale
16
. În fond, ceea ce a contat decisiv a fost 

                                      
10

 Ibidem, p. 158. 
11

 Ibidem, p. 161. 
12

 Cf. Gh. I. Florescu, Intrarea României în al doilea război mondial şi presa 

românească a timpului, în vol. Romania and World War II/ România şi cel deal doilea 

război mondial, ed. Kurt W. Treptow, Iaşi, Centrul de Studii Româneşti, 1996, p. 107-

133. 
13

 Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de 

Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, p. 22-23. 
14

 Vezi Mihai Antonescu, Războiul Sfânt, Bucureşti, 1941, 19 p. 
15

 Vezi General Radu Rosetti, Războiul pentru reeliberarea Bucovinei şi 

Basarabiei, Bucureşti, 1942 (comunicare susţinută în plenul Academiei Române, 20 

martie 1942); general Nic. Sc. Stoenescu, Pentru ce luptăm?, Bucureşti, 1941. Pentru 

alte exemple, vezi bibliografie în Gh. Buzatu, România şi războiul mondial, p. 74-76, 

93-99. Reţinem din textul generalului Stoenescu: „22 iunie 1941 este o piatră de hotar 

în istoria neamului românesc. Ea separă zile de întuneric de zile de lumină [...] Pentru 

ce luptăm? ... este o întrebare a trecutului pentru noua aşezare a viitorului românesc 

[...] Luptăm pentru a ne păstra întreagă fiinţa noastră naţională şi pentru a ne împlini 

rolul civilizator pe care destinul ni l-a hărăzit...” (p. 3, 20-21). 
16

 Vezi numărul special memorabil al „Revistei Fundaţiilor Regale‖, închinat 

lui I. Antonescu, Bucureşti, an. VIII, nr. 8-9/1 august – 1 septembrie 1941, 707 p., 

îndrumat de D. Caracostea, cu colaborări semnate de C. Rădulescu-Motru, S. 

Mehedinţi, D. Caracostea, Ştefan Ciobanu, C. C. Giurescu, Mihail Sadoveanu, Nichifor 

Crainic, Ion Pillat, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Adrian Maniu, Emanoul Bucuţa, Ion 

Minulescu, Ion I. Nistor, I. D. Ştefănescu, Mircea Streinul, Leca Morariu, D. 
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credinţa în misiunea ostaşului de pe front. Să exemplificăm, în context, cu 

câteva „voci‖ dintre cele incluse de scriitorul Al. Lscarov-Moldovanu în 

cunoscuta-i antologie de război
17

. Astfel, locotenentul I.N.D. comunica 

prietenului său Tătunu din Bucureşti: „... Nu e uşor războiul [...] dar ne ţinem 

cu sufletul tare că luptăm pentru cruce şi credinţă, pentru mai multă dreptate şi 

atât de aşteptata înnoire a omului”
18
. De asemenea, căpitanul de cavalerie E.I., 

adresându-i-se mamei, o implora: „... Şi să fiţi convinşi că noi aici [pe front] 

zidim serios şi puternic temeliile unei Românii mari şi frumoase, aşa cum dorim 

cu toţii”
19
. În ceea ce-l privea pe maiorul M.C., acesta, destăinuindu-se 

căpitanului I.P., îi vorbea deja de „victoria finală”
20
, în vreme ce 

sublocotenentul N.C., mai optimist, îi comunica fratelui său G.C. din Bucureşti: 

„Ne apropiem de visul nostru al tuturora: victoria totală”
21

! 

Cu scopul mărturisit de a nu mai reveni, în continuare, asupra unor 

aspecte cunoscute ori deja tratate, intenţionăm să stabilim un cadru precis de 

cercetare. Din extrem de numeroasele mesaje (cu predilecţie, telegrame şi 

scrisori) transmise generalului Antonescu pentru fapta de la 22 iunie 1941
22

, am 

reţinut numai 15
23

 schimbate prin excelenţă între personalităţi marcante ale 

timpului şi Conducătorul Statului pe tema semnificaţiilor multiple şi majore ale 

evenimentului investigat. Pentru precizie, menţionăm că am selectat 

corespondenţele primite/trimise sau schimbate de la/de/între generalul 

Antonescu şi următorii subiecţi: 

1-2 – Regele Mihai I 

3 – Patriarhul României Nicodim 

                                                                                                    
Marmeliuc, Ion Pelivan, Ion Buzdugan, D. Iov, P. Cazacu, George Drumur, G. 

Bezviconi, Olga Cruşevan, V. Harea, Corneliu Crăciun, Valeriu Şt. Ciobanu, Aurel 

Cazacu, Iulian Vesper, Sergiu Grosu, Paul Mihailovici, Octav Sargeţiu, Neculai V. 

Coban, George G. Dumitrescu, Petru Iroaie, Petru Comarnescu şi Sextil Puşcariu. 
17

 Al. Lascarov-Moldovanu, Scrisorii de război. Din anul vitejiei româneşti. 

1941, ediţia a II-a, Bucureşti, 1942, 351 p. 
18

 Ibidem, cap. II – Frontul de foc. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
22

 Mesajele respective, diseminate în întreaga corespondenţă primită/expediată 

de Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, a fost în parte adunată şi în dosare 

speciale, precum, mai ales, în ANR, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri – 

Cabinetul Militar, dosar 558/1941 (În continuare, se va cita: ANR, fond PCN – CM, 

dosar). 
23

 Precizăm că, în presa acelor zile, s-a difuzat un comunicat al Preşedinţiei 

Consiliului de Miniştri prin care Ion Antonescu mulţumea expeditorilor mesajelor şi-i 

îndemna ca, pe mai departe, să ofere cel mai bun sprijin prin muncă, fiecare unde se 

afla pe frontul intern, în vreme ce armata îţi făcea datoria pe teatrul de război (ANR, 

fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 309). 
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4 – Episcopul Dobrogei Gherontie 

5 – Valer Pop, fostul lider al P.N.Ţ., implicat în negocierile finalizate cu 

impunerea Dictatului de la Viena din 30 august 1940 

6 – Profesorii Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, în frunte cu 

decanul în funcţie, prof. Alexandru Marcu, susţinut în demersul său de 

universitarii (unii membri sau viitori membri ai Academiei Române) I. 

Andrieşescu, N. Bănescu, Gh. I. Brătianu, T. Capidan, D. Caracostea. N. 

Cartojan, Ştefan Ciobanu, N. Florian, C. C. Giurescu, D. Gusti, I. Nistor, Gh. 

Oprescu, I. Petrovici, M. Ralea, Al. Rosetti, I. D. Ştefănescu ş.a. (în total – 30) 

7 – Prof. Ştefan Ciobanu, în nume personal 

8 – Prof. I. Simionescu, preşedintele în exerciţiu al Academiei Române 

9 – Dr. Daniel Ciugureanu, luptător basarabean pentru Unire, fost 

ministru al Basarabiei 

10 – Prof. N. Smochină, originar de peste Nistru şi preşedintele 

„Asociaţiei Românilor Transnistrieni‖ 

11 – Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan 

12 – Dr. W. Filderman, preşedintele în exerciţiu al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România 

13 – Prof. M. Manoilescu, fost ministru de Externe, negociator şi 

semnatar pentru România, alături de Valer Pop, al Dictatului de la Viena 

14 – General Ştefan Panaitescu 

15 – Prof. Al. Procopovici, în fruntea unui grup de refugiaţi bucovineni 

stabiliţi la Sibiu. 

Dintre mesajele luate în consideraţie, 9 sunt datate 22 iunie 1941, 2 – 23 

iunie 1941, 2 – 24 iunie 1941, 1 – 28 iunie 1941 şi, în sfârşit, 1 – 28 iulie 1941, 

acesta din urmă fiind transmis lui Antonescu de către Mihai I, imediat după ce 

„vitezele trupe româno-germane au alungat peste Nistru armatele comuniste şi 

au reîntregit pe vecie [sic!] ţara Moldovei”
24

. 

De remarcat că, o dată cu felicitările adresate Conducătorului Statului 

pentru acţiunea declanşată, în colaborare cu A. Hitler, expeditorii au insistat, 

fiecare separat sau combinat în cuprinsul aceluiaşi mesaj, asupra următoarelor 

probleme, ceea ce dovedea cunoaştere profundă şi realism în abordarea situaţiei 

existente: 

 

A. Avantajul obţinut prin iniţiativa în război, scopul fundamental al 

campaniei: 

 - reîntregirea hotarelor româneşti şi, concomitent, răpunerea 

bolşevismului (Valer Pop)
25

; 

 - reîntregirea Sfintei Ţări a lui Ştefan cel Mare (Mihai I)
26

; 

                                      
24

 ANR, fond PM – CM, dosar 558/1941, f. 14. 
25

 Ibidem, f. 99. 
26

 Ibidem, f. 13, 19. 
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- dezrobirea Basarabiei (Ştefan Ciobanu)
27

; 

- eliberarea României dintre Prut şi Bug (dr. Daniel Ciugureanu)
28

; 

- recucerirea provinciilor pierdute (dr. W. Filderman)
29

; 

- reîntregirea ţării (general Ştefan Panaitescu
30

, grupul bucovinenilor din 

Sibiu
31

, prof. I. Simionescu
32

 etc.). 

 

B. În privinţa destinului eforturilor viitoare, necesare atingerii scopul 

final al războiului: 

- România Mare şi veşnică (episcopul Gherontie
33

, Valer Pop
34

); 

- mărirea ţării, pentru a se reuni toţi fraţii (prof. N. Smochină
35

, 

mitropolitul Nicolae Bălan
36

 ş.a.); 

Dintr-o asemenea perspectivă, Ion Antonescu se impunea – în viziunea 

prof. M. Manoilescu – drept un reparator al istoriei
37

. 

 

C. În context, nu au lipsit, se înţelege, urările pentru un sfârşit glorios al 

ostilităţilor, de care depindea, categoric şi exclusiv, atingerea obiectivului 

fundamental al războiului – reîntregirea ţării. S-a apelat la formule de tot felul, 

care de care mai optimiste: victorie deplină (Patriarhul Nicodim)
38

; victorie, 

pentru ca Patria să ajungă a-şi exprima plenar vrerea (prof. Al. Marcu şi colegii 

săi de la Universitatea bucureşteană)
39

; tot victorie, pentru ca graniţele să fie 

fixate ... pe vecie (Mihai I)
40

; izbândă deplină (prof. N. Smochină)
41

. 

 

D. Pe de altă parte, în ceea ce-l privea pe Ion Antonescu, acesta – 

răspunzând mesajelor receptate – şi-a exprimat acordul faţă de expeditori, în 

sensul că aceştia întrevăzuseră cu temei rostul Războiului Sfânt în direcţiile juste 

şi naturale proclamate oficial, adică: 

                                      
27

 Ibidem, f. 170. 
28

 Ibidem, f. 164. 
29

 Idem, fond PCM – SSI, dosar 109/1941, f. 32. 
30

 Idem, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 215. 
31

 Ibidem, f. 271-274. 
32

 Ibidem, f. 217. 
33

 Ibidem, f. 203. 
34

 Ibidem, f. 99. 
35

 Ibidem, f. 205. 
36

 Ibidem, f. 117. 
37

 Ibidem, f. 233. 
38

 Ibidem, f. 24-25. 
39

 Ibidem, f. 121-122. 
40

 Ibidem, f. 13, 19. 
41

 Ibidem, f. 205. 
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- pentru refacerea Patriei i biruinţa Crucii (răspuns Patriarhului 

Nicodim)
42

; 

- pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite pe timp de un an pe crucea 

tuturor suferinţelor (răspuns lui Valer Pop)
43

; 

- alungarea întunericului, prin zdrobirea comunismului (răspuns prof. I. 

Simionescu)
44

; 

- în fine, replicând Mitropolitului Nicolae Bălan, Ion Antonescu definea 

în chintesenţă Războiul Sfânt, „în care fiii tuturor ţinuturilor româneşti luptă 

biruitor pentru reîntregirea Patriei şi pentru dezrobirea fraţilor răpiţi”
45

. 

Este de la sine înţeles că, în condiţiile date, din partea Conducătorului 

Statului şi Comandantului de Căpetenie al Armatei Române nu putea porni, 

către toţi admiratorii şi suporterii săi, în afară de consideraţiile specifice fiecărui 

mesaj primit, asigurări ferme de convingere în victoria pe Frontul de Est! În 

acest sens, pilduitor rămâne mesajul adresat lui Mihai I de pe front, la 23 iunie 

1941, ca răspuns la telegrama din ajun a suveranului:  

 

Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

Nr. 114 – 23.6.1941, ora 10 

 

Majestăţii Sale Regelui
46

, 

Mulţumesc respectuos Majestăţii Voastre pentru cuvintele de 

îmbărbătare şi de apreciere cu care aţi cinstit Armata şi pe mine. 

Fiţi sigur, Majestate, de devotamentul nostru. 

Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră ne batem. 

Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră trebuie să învingem. 

 

General Antonescu 

 

Pentru a încheia, precizăm ca am selectat cel mai frumos schimb de 

mesaje realizat, în împrejurările relatate de Ion Antonescu şi unul dintre 

corespondenţii săi. Este vorba, în opinia noastră, de telegramele semnate 

succesiv de Valer Pop şi Ion Antonescu, la 22-23 iunie 1941: 

 

General 

Ion Antonescu
47

, 

Conducătorul Statului 

                                      
42

 Ibidem, f. 23. 
43

 Ibidem, f. 96. 
44

 Ibidem, f. 217. 
45

 Ibidem, f. 175. 
46

 Ibidem, f. 3, 4, 11-12, 21. 
47

 Ibidem, f. 99. 



 191 

Bucureşti 

 

Bucureşti, 

Nr. 16628 – 22.6.1941, ora 13,55 

 

În clipa când se săvârşeşte întâiul şi cel mai însemnat act pentru 

reîntregirea hotarelor româneşti, Vă urez, adânc emoţionat, să conduceţi Ţara 

şi Armata la cele mai înalte culmi ale gloriei prin răpunerea bolşevismului, a 

celui mai crunt duşman al nostru şi al omenirii. 

Trăiască România Mare! 

Valer Pop  

_____________________________________________ 

 

Domnului Valer Pop
48

 

 

La Ministerul Afacerilor Străine, 

Bucureşti 

 

Vă mulţumesc pentru simţămintele şi bunele urări ce-mi adresaţi la 

săvârşirea întâiului pas pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite timp de 

un an pe crucea tuturor suferinţelor. 

 

General Antonescu 

 

În concluzie, având în consideraţie personalitatea semnatarilor mesajelor 

examinate şi valoarea intrinsecă a documentelor, dintre care unele sunt 

cunoscute de vreme ce au apărut în presa epocii, nu ne rămâne decât să relevăm 

rolul probelor de acest gen în aprofundarea şi determinarea caracterului 

dreptului şi justificat al războiului declanşat de România la 22 iunie 1941. 

 

 – ANEXE - 

 

1 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Patriarhul Nicodim – General I. Antonescu, 

prilejuit de începerea Războiului Sfânt 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
49

, 

Conducătorul Statului Român 

Loco 

                                      
48

 Ibidem, f. 96. 
49

 ANR, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 24-25. 
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[Să se mulţumească. 

 Să se publice]
50

 

 

Bucureşti 

Nr. 015983 – 22.6.1941, ora 12,00 

 

Dumnezeu v-a ales să fiţi Conducătorul Neamului Românesc în aceste 

vremuri de adâncă prefacere socială în lume. 

Pe El îl rugăm şi Îl implorăm să ducă Armata noastră şi a puternicului 

aliat şi sprijinitor Adolf Hitler la izbândă deplină hărăzind sufletului Dv. marea 

mulţumire că v-aţi împlinit cu prisosinţă datoria către Rege, Neam şi Lege. 

Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Dv. şi armatelor aliate spre a 

vă duce la victoria desăvârşită 

Patriarh Nicodim 

 

_____________________________________________ 

 

Înalt Prea Sfinţiei Patriarhului 

Nicodim al României
51

 

Bucureşti 

 

Din mijlocul trupelor care poartă în lupta lor biruitoare drapelul 

dezrobirii naţionale pentru mult încercatul pământ străbun al Basarabiei şi 

Bucovinei, mulţumesc Înalt Prea Sfinţiei Voastre pentru binecuvântarea 

Bisericii, cerută Atotputernicului asupra armatelor aliate şi asupra strădaniilor 

mele de refacere a Patriei şi a onoarei româneşti. 

Biruinţa ostaşului român, înfrăţit în aceeaşi caldă camaraderie de arme şi 

de simţăminte cu soldatul glorios pe toate fronturile al Marelui Reich German, 

este biruinţa crucii. 

Altarele dărâmate şi pângărite de potrivnicii luminii vor fi refăcute în 

toată strălucirea, pentru mărturisirea smeritei închinări de mulţumire a Neamului 

şi pentru mai marea mărire a Dumnezeului părinţilor noştri. 

General Antonescu 

7 iulie 1941 

 

 

2 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Episcop Gherontie – General I. Antonescu, 

 

                                      
50

 Adăugiri de I. Antonescu. 
51

 ANR, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 23. 
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Domnului 

General Ion Antonescu
52

, 

Conducătorul Statului şi  

Comandant al Forţelor Armate de Operaţiuni 

 

Constanţa 

Nr. 2563 – 22.6.1941, ora 13,30 

 

Biserica dobrogeană şi ialomiţeană la datorie a îngenuncheat azi ora 11 

în catedrală şi s-a rugat lui Dumnezeu să ajute Domniei-Voastre şi armatelor în 

luptă spre a realiza România Mare şi veşnică. 

Să trăiţi, Domnule General! 

 

Episcop Gherontie 

 

_____________________________________________ 

 

Prea Sfinţiei Sale 

Episcop Gherontie
53

 

Constanţa 

 

Mulţumesc Prea Sfinţiei Voastre pentru bunele urări făcute armatelor 

luptătoare şi strădaniilor mele. 

General Antonescu 

 

 

3 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Valer Pop – General I. Antonescu 

 

General 

Ion Antonescu
54

, 

Conducătorul Statului 

Bucureşti 

Bucureşti, 

Nr. 16628 – 22.6.1941, ora 13,55 

 

În clipa când se săvârşeşte întâiul şi cel mai însemnat act pentru 

reîntregirea hotarelor româneşti, Vă urez, adânc emoţionat, să conduceţi Ţara şi 

                                      
52

 Ibidem, f. 203. 
53

 Ibidem, f. 201. 
54

 Ibidem, f. 99. 
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Armata la cele mai înalte culmi ale gloriei prin răpunerea bolşevismului, a celui 

mai crunt duşman al nostru şi al omenirii. 

Trăiască România Mare! 

Valer Pop 

 

_____________________________________________ 

 

Domnului Valer Pop
55

 

La Ministerul Afacerilor Străine, 

Bucureşti 

 

Vă mulţumesc pentru simţămintele şi bunele urări ce-mi adresaţi la 

săvârşirea întâiului pas pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite timp de un 

an pe crucea tuturor suferinţelor. 

General Antonescu 

 

4 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Facultatea de Litere din Bucureşti – 

General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
56

, 

Comandantul de Căpetenie al Armatei 

Loco 

Bucureşti 

Nr. 16426 – 22.6.1941, ora 16 

 

În momentul în care bravura, demnitatea şi destinul neamului românesc 

îşi spun iarăşi cuvântul prin bravura, demnitatea şi destinul Generalului său de 

astăzi, Corpul Didactic şi studenţii Facultăţii de Litere din Bucureşti, printre care 

se găsesc profesorii şi studenţii Facultăţii din Cernăuţi, se închină în conştiinţele 

lor de buni români pentru prima noua izbândă la care v-a chemat Dumnezeu şi 

trecutul de gloria al acestui Neam. Pe drumul victoriei vă ocrotesc toţi voievozii 

şi vă urmează ţara pe care o faceţi să-şi rostească iar cuvântul în istoria sa şi a 

lumii. 

Trăiască Patria, Regele şi Conducătorul României! 

Decanul Facultăţii de Litere, 

 (ss) Alexandru Marcu 

 

                                      
55

 Ibidem, f. 96. 
56

 Ibidem, f. 121-122. 
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Profesor I. Andrieşescu, Gh. Antonescu, N. Bănescu, Gh. Brătianu, P. 

Cancel, T. Capidan, D. Caracostea, N. Cartojan, Şt. Ciobanu, N. Florian, C. 

Giurescu, V. Grecu, D. Gusti, N. Herescu, S. Lambrino, D. Marmeliuc, L. 

Moraru, V. Moraru, B. Munteanu, C. Narly, I. Nistor, Gh. Oprescu, I. Petrovici, 

Sever Pop, D. Protopopescu, M. Ralea, Al. Rosetti, Sauciuc Săveanu, Radu 

Sbierea, I. Ştefănescu. 

 

Domnului 

Alexandru Marcu
57

, 

Decanul Facultăţii de Litere 

Loco 

 

Mulţumesc profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Litere din Bucureşti 

pentru mărturia profundei lor simţiri patriotice şi pentru caldele urări făcute 

Patriei. 

General Antonescu 

 

 

5 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Regele Mihai I – General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Ion Antonescu,  

Conducătorul Statului
58

 

Castelul Peleş, Sinaia  

Nr. 41114 – 22.6.1941, ora 18,10 

[Să se publice – A/ntonescu]
59

 

În clipele când trupele noastre trec Prutul şi Codrii Bucovinei, pentru a 

reîntregi Sfânta Ţară a Moldovei lui Ştefan cel Mare, gândul Meu se îndreaptă 

către Domnia Voastră, Domnule General, şi către Oştirea Ţării. 

Vă sunt recunoscător, Domnule General, pentru că numai prin munca, 

tăria şi străduinţa Domniei Voastre, Neamul întreg şi cu mine trăim bucuria 

zilelor de glorie străbună. 

Iar ostaşilor noştri dragi, le urez sănătate şi putere ca să statornicească, 

pentru vecie, dreptele graniţe ale Neamului. 

Trăiască în veci România! 

Trăiască viteaza noastră Armată! 

MIHAI R. 

 

                                      
57

 Ibidem, f. 119. 
58

 Ibidem, f. 13, 19. 
59

 Adăugat cu creionul roşu în textul original. 
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Regele Mihai I şi Antonescu pe front 

 
Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

Nr. 114 – 23.6.1941, ora 10 

Majestăţii Sale Regelui
60

, 

 

Mulţumesc respectuos Majestăţii Voastre pentru cuvintele de 

îmbărbătare şi de apreciere cu care aţi cinstit Armata şi pe mine. 

Fiţi sigur, Majestate, de devotamentul nostru. 

Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră ne batem. 

Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră trebuie să învingem. 

GENERAL ANTONESCU 

 

 

6 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Prof. Ştefan Ciobanu – General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
61

, 

Conducătorul Statului Român 

Loco 

Bucureşti 

Nr. 018774 – 22.6.1941, ora 20 

                                      
60

 ANR, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 3, 4, 11-12, 21. 
61

 Ibidem, f. 170. 
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În clipele în care numele Dv. se gravează în Istoria Neamului Românesc, 

îmi iau permisiunea, cu tot respectul cuvenit, să aduc prinosul de recunoştinţă 

dezrobitorului provinciei unde am văzut lumina zilei. 

Profesor Ştefan Ciobanu 

 

_____________________________________________ 

 

Domnului 

Profesor Ştefan Ciobanu
62

 

Bucureşti 

 

Mulţumesc pentru bunele sentimente mărturisite în ceasurile jertfelor 

pentru dezrobirea pământului scump al Basarabiei. 

General Antonescu 

 

 

7 – [22 iunie 1941] – Schimb de mesaje  

Prof. I. Simionescu – General I. Antonescu 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

 Bucureşti 

 No. 2342      22 iunie 1941 

 

Domnule General
63

, 

 

În momentele prin care trecem, înălţătoare şi plin de speranţe, întreaga 

suflare românească are datoria sfântă de a face zid de susţinere celor meniţi să 

învie vitejia străbună. 

Academia Română, în trecutul căreia s-a înfăptuit unirea sufletească a 

reprezentanţilor românimii de pretutindeni, îşi îndreaptă urările sale de biruinţă 

către brava oştire română şi către vrednicul ei Conducător. 

Trăiască Patria în graniţele ei fireşti, trase până unde se aude graiul 

românesc. 

Trăiască Majestatea Sa Regele Mihai I, a cărui domnie să însemne unire 

veşnică, deplină, a poporului român. 

Să trăiţi, Domnule General; fie ca faptele Dv. să se înscrie în Istoria 

neamului, alăturea de ale tuturora din trecut, care au condus la glorioase 

biruinţe. 

 

PREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE, 

                                      
62

 Ibidem, f. 168. 
63

 Ibidem, f. 219. 
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I. Simionescu 

 

Domniei-Sale 

Domnului 

General Ion Antonescu 

- Conducătorul Statului şi 

Preşedintele Consiliului de Miniştri - 

Loco 

 

_____________________________________________ 

 

Telegramă 

 

Domnului 

Prof. I. Simionescu
64

, 

Preşedintele Academiei Române 

Loco 

 

Temeiul acţiunilor noastre naţionale a fost totdeauna adevărul. Slujitoare 

a adevărului, Academia Română a luminat drumurile şi ţintele strădaniilor 

româneşti de unitate şi de stăpânire a drepturilor fireşti din cuprinsul spaţiului 

nostru etnic şi istoric. Urările adresate oştirii de către cel mai înalt aşezământ al 

spiritualităţii româneşti, în ceasul în care armele naţionale cuceresc o nouă 

împlinire a destinului, sunt deosebit de preţioase pentru conştiinţa neamului 

întreg. Ele au un înţeles cu atât mai înălţător, cu cât steagurile noastre 

dezrobitoare, alături de steagurile aliate ale Marelui Reich German, alungând 

întunericul şi crima, reîntronează în Răsăritul Europei puterile libertăţii, 

credinţei şi culturii. 

Vă rog să primiţi personal şi să transmiteţi membrilor Academiei 

Române mărturia caldă a preţuirii şi mulţumirilor mele. 

General Antonescu 

 

 

8 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Dr. Daniel Ciugureanu – General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
65

, 

Conducătorul Statului 

- Pe zonă - 

                                      
64

 Ibidem, f. 217. 
65

 Ibidem, f. 164. 
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În clipa când armata română, sub strălucita comandă a Domniei-Voastre, 

a călcat pe pământul Basarabiei, gândul tuturor românilor dintre Prut şi Bug se 

îndreaptă către Conducătorul Statului cu sentimentul de adâncă recunoştinţă şi 

cu speranţa de a reintra în curând în căminurile noastre, de unde să contribuim 

cu toate puterile la propăşirea neamului. 

Trăiască România Mare! 

 

Preşedintele Cercului Basarabenilor, 

Dr. Daniel Ciugureanu, 

fost Ministru 

 

_____________________________________________ 

 

Bucureşti, 2 iulie 1941 

 

Domnule Preşedinte
66

, 

 

Vă mulţumesc pentru bunele sentimente exprimate în numele „Cercului 

Basarabenilor‖. 

Speranţele D-Voastre sunt chezăşuite de vitejii şi jertfa soldatului român, 

căruia toţi trebuie să-i aducem prinosul recunoştinţei noastre. 

Primiţi, vă rog, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

General Antonescu 

Domniei-Sale 

Domnului Doctor Daniel Ciugureanu, 

Preşedintele „Cercului Basarabenilor‖ 

Bucureşti, 

Şoseaua Iancului, nr. 104 

 

 

9 – [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Prof. N. Smochină – General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
67

, 

Conducătorul Statului Român 

Bucureşti 

 

                                      
66

 Ibidem, f. 163. 
67

 Ibidem, f. 205. 
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Asociaţia Românilor Transnistrieni, adânc mişcată de apelul Domniei-

Voastre adresat ostaşilor şi poporului român de a sfărâma lanţurilre robiei şi de a 

readuce pe toţi fraţii la sânul patriei libere, vă urează deplină izbândă în 

realizarea acestui ideal naţional.  

Pătrunşi de măreţia momentului, suntem gata de a servi ca ostaşi 

credincioşi pentru mărirea ţării care va îngloba în viitoarele graniţe şi pe românii 

de peste Nistru ce zac în închisori şi duc o viaţă umilită sub jugul de oţel al 

fiarelor roşii. 

Trăiască România de la Tisa până la Bug! 

Trăiască Conducătorul Statului Român şi al glorioasei noastre armate! 

 

Preşedinte, N. Smochină 

Secretar General, A. Niculescu 

 

_____________________________________________ 

 

Bucureşti, 1 iulie 1941 

 

Domnule Preşedinte
68

, 

 

Glasul fraţilor noştri din străvechile aşezări româneşti dintre Nistru şi 

Bug a găsit răsunet viu şi adânc în inima mea.  

Armele oştirii române înfrăţite cu armata Marelui Reich German, ducând 

cu ele biruinţa ocrotitoare a dreptăţii, vor asigura mult încercatului românism 

transnistrian deplinătatea mântuitoare a unei vieţi naţionale statornic şi îndelung 

aşteptate. 

Mulţumesc călduros Asociaţiei Românilor Transnistrieni pentru 

simţămintele patriotice şi pentru bunele urări făcute în ceasul pornirii războiului 

sfânt al dezrobirii fraţilor şi al reîntregirii hotarelor. 

General Antonescu 

 

 

Domniei-Sale 

Domnului N. P. Smochină 

Preşedintele Asociaţiei Românilor Transnistrieni 

Bucureşti 

 

 

10 – [23 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Mitropolitul Ardealului Nicolae – General I. Antonescu 

 

                                      
68

 Ibidem, f. 204. 
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Domnului 

General Ion Antonescu
69

, 

Conducătorul Statului 

Bucureşti 

Sibiu 

Nr. 2412 – 23.6.1941, ora 17,20 

 

Întreg clerul şi poporul drept-credincios al Ardealului e străbătut şi 

înfiorat până în adâncul fiinţei sale de măreţia epocală a zilelor ce i le-aţi hărăzit 

– cu tot sufletul şi cu toată puterea lui de sacrificiu – face zid în jurul 

Conducătorului care a pornit să spele ruşinea anului trecut, să scape pe fraţii 

noştri de sub jugul barbariei şi să împrăştie adunarea vrăjmaşilor lui Dumnezeu 

de pe faţa pământului. Dumnezeu este cu noi şi cu viteazul nostru Conducător. 

În numele Crucii, păşiţi înainte spre fericirea ţării şi spre salvarea omenirii. 

Nicolae, 

Mitropolitul Ardealului 

 

_____________________________________________ 

 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 

Mitropolitului Nicolae al Ardealului
70

 

Sibiu 

Mulţumesc clerului şi Românilor ardeleni pentru calda mărturie a 

simţămintelor patriotice, exprimate prin telegram Înalt Prea Sfinţiei Voastre, faţă 

de războiul sfânt în care fiii tuturor ţinuturilor româneşti luptă biruitor pentru 

reîntregirea Patriei şi pentru dezrobirea fraţilor răpiţi. 

General Antonescu 

 

 

11 – [23 iunie 1941] – Dr. W. Filderman şi D. Rosenkrantz 

către Ion Antonescu
71

 

 

 

Acum, când glorioasa armată a ţării este mobilizată pentru a recuceri 

provinciile pierdute, într-un gând şi o simţire, populaţia evreiască Vă roagă să 

binevoiţi a-i reda onoarea de a-şi apăra ţara. Urmaşii veteranilor din războiul 

pentru independenţă, veteranii, fraţii şi copiii veteranilor din războiul 

independenţei, Balcanic şi întregire, ca şi toţi ceilalţi evrei însufleţiţi de cel mai 

curat patriotism, aşteaptă să-şi jertfească pe altarul patriei viaţa lor. 

                                      
69

 Ibidem, f. 177. 
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 Ibidem, f. 175. 
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Nădăjduind că veţi binevoi a da curs dorinţelor unanime ale populaţiunii 

evreieşti, vă rugăm, Domnule General, să primiţi asigurarea deosebitei noastre 

consideraţiuni. 

Preşedinte, 

Dr. W. Filderman 

Secretar General, 

D. Rosenkrantz 

 

Domniei Sale 

General Ion Antonescu, 

Conducătorul Statului şi Preşedinte 

al Consiliului de Miniştri 

 

12 – [24 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

Prof. M. Manoilescu – General I. Antonescu 

 

Domnului 

General Antonescu
72

, 

Conducătorul Statului 

I. C. Brătianu 

Nr. 9 – 24.6.1941, ora 8 

Rezultatele diplomatice şi politice repezi şi strălucite obţinute de Domnia-

Voastră personal trezesc admiraţia bucuroasă a oricărui român şi mai ales a 

acelora care au fost cei dintâi să cunoască şi să sufere greşelile unui trecut atât 

de împovărător. Dumnezeu va fi alături de Dv. şi pe câmpul de bătălie, unde veţi 

desăvârşi opera Domniei-Voastre de reparator al istoriei şi de izbăvitor al 

umilinţelor neamului. 

Profesor Mihail Manoilescu 

 

_____________________________________________ 

 

Domnului 

Profesor M. Manoilescu
73

 

Str. Viilor, nr. 44 

Bucureşti 

Vă mulţumesc călduros pentru bunele sentimente. 

General Antonescu 

  

 

13 – [24 iunie 1941] – Schimb de telegrame 

                                      
72

 Idem, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 233. 
73

 Ibidem, f. 231. 
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General Ştefan Panaitescu – General I. Antonescu 

 

Domnului General 

Ion Antonescu
74

, 

Conducătorul Statului 

Loco 

Bucureşti 

Nr. 024919 – 24.6.1941, ora 11, 40 

 

Declarându-se război, ca fost ostaş, pun din nou la dispoziţia Ţării 

serviciile mele pentru reîntregirea României în hotarele ei fireşti. Izbândă 

deplină şi cu multă sănătate să vă ajute Dumnezeu. 

General Ştefan Panaitescu 

 

_____________________________________________ 

 

Domnului 

General Ştefan Panaitescu
75

 

Bucureşti, 

Str. Cobălcescu, nr. 38 

 

Mulţumiri pentru mărturia simţirii Dv. patriotice şi pentru urările ce-mi 

adresaţi. 

 

General Antonescu 

 

 

14 – [28 iunie 1941] – Telegrama unui grup de bucovineni 

adresată Generalului I. Antonescu 

 

Generalul 

Ion Antonescu
76

, 

Conducător al Statului Român şi al 

Oştirilor Aliate 

Bucureşti 

Sibiu 

Nr. 3524 – 28.6.1941, ora 19,30 

 

                                      
74

 Ibidem, f. 215. 
75

 Ibidem, f. 213. 
76

 Ibidem,f. 271-274. 
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Astăzi se împlineşte un an de când urgia roşie şi neomenia comunistă au 

cotropit Basarabia şi Bucovina. Fiii Bucovinei, adunaţi la Catedrala din Sibiu, 

înfrăţiţi cu pribegii Basarabiei şi Ardealului, înalţă fierbinţi rugăciuni de 

mulţumire şi de biruinţă pentru Neam şi Ţară. Vă fericesc că aţi tras sabia sfântă 

a Ţării şi că o purtaţi cu vitejie. Suntem cu toate vrerile alături de Armata 

noastră, nădejdea şi paza fiinţei şi credinţei şi înălţărilor româneşti. 

Rugăm să ne ştiţi gata de jertfa supremă ascultând poruncile Dv. 

(ss) Profesor universitar Al. Procopovici, Al. Hurmuzachi, Eugen 

Grigorcea, Prof. Teodor Bălan, Prof. Silvia Bălan, Elena Flondor, Prof. N. 

Tcaciuk-Albu, Prof. I. Tarnavschi ş.a. 

 

 

15 – [28 iulie 1941] – Schimb de telegrame 

Regele Mihai I – General I. Antonescu 

prilejuit de atingerea Nistrului 

 

Domnului 

General Ion Antonescu
77

, 

Conducătorul Statului şi 

Comandantul de Căpetenie al Forţelor Româno-Germane 

- Pe zonă - 

Castelul Peleş 

Nr. 115 – 27.8.1941, ora 22 

Cu adâncă bucurie am văzut că vitezele trupe româno-germane au 

alungat peste Nistru armatele comuniste şi au reîntregit pentru vecie Ţara 

Moldovei. Pentru modul strălucit cu care, în calitate de Comandant de Căpetenie 

al Forţelor Româno-Germane, aţi pregătit şi condus operaţiile care au asigurat 

victoria trupelor noastre în această campanie, cât şi pentru bravura şi exemplul 

personal prin care aţi însufleţit, zi de zi, avântul eroic al trupelor, vă confer 

Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a.  

Dorinţa Mea este să înmânez insignele Ordinului în Basarabia în faţa 

trupelor pe care le-aţi dus la glorie. 

MIHAI R. 

 

                                      
77

 Ibidem, f. 14. 
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Majestăţii Sale Regelui
78

 

Castelul Peleş 

Predeal 

31 iulie 1941, ora 8,00 

 

Mulţumesc cu adâncă recunoştinţă Majestăţii Voastre pentru această 

preţuire şi deosebită cinstire. Ea se cuvine însă în primul rând Armatei. De 

aceea, Vă rog respectuos, Sire, să începeţi cu cei din linia I-a şi să mă lăsaţi pe 

mine la urmă, fiind sigur de înalta Majestăţii Voastre acceptare. Vă voi ruga să 

reveniţi în curând pe teatrul de luptă unde voi aduna eroii germani şi români 

pentru a-i prezent Majestăţii Voastre. 

 

GENERAL ANTONESCU 

                                      
78

 Ibidem, f. 15 verso – 16. 
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ROMÂNII ŞI STALINGRADUL 

Problema, în ciuda faptului că arhivele interne şi externe păstrează şi 

invită la cercetarea unor materiale extrem de bogate despre evenimentele de la 

Cotul Donului din 1942/1943, că nu mai funcţionează cenzura de partid, iar 

literatura de specialitate şi lucrările de memorialistică cuprind referinţe şi 

comentarii deosebit de numeroase şi semnificative, unele chiar şocante, se află – 

cu unele excepţii, asupra cărora revenim mai jos – prea puţin în atenţia 

studioşilor noştri. Oricum, irelevant în raport nemijlocit cu importanţa 

episodului Stalingrad în desfăşurarea conflagraţiei mondiale din 1939-1945 şi, 

implicit, pentru destinul României, comparativ, de pildă, cu substanţa 

Rapoartelor Wiesel şi Tismăneanu, suficient de prea-mediatizate şi fabricate de 

aşa-zise comisii internaţionale, dar fără rezultatele ştiinţifice scontate în raport 

cu cheltuielile statului român şi propaganda subsecventă. Deopotrivă, nu se 

poate neglija nici un alt aspect care, în funcţie de desfăşurările planetare după 

prăbuşirea Imperiului Roşu în 1991, aduce în discuţia cercetătorilor suficiente 

temeiuri
1
 referitoare nu la rostul Stalingradului ci al victoriei finale înseşi din 

1945 pentru U.R.S.S.?! În acelaşi timp, nu se neglija nici faptul că, în funcţie 

evoluţia ostilităţilor generale, s-a pus şi a redevenit obsesivă întrebarea: Ce au 

căutat trupele române, la comanda Mareşalului Antonescu, până la Stalingrad? 

Numai că, de data aceasta, schimbând ce-i de schimbat, de bună seamă s-ar 

putea insista: Dar de ce până la Bagdad şi de ce până la Kabul? 

După cum este cunoscut, la „procesul‖ intentat echipei „marilor 

criminali de război‖ în frunte cu Ion Antonescu de către „Tribunalul Poporului‖ 

din Bucureşti (mai 1946) Mareşalul a trebuit să se refere nu o singură dată la 

episodul Stalingrad. Şi aceasta în urma „capcanelor‖ întinse de preşedintele 

„Tribunalului‖, Alexandru Voitinovici, ori de acuzatorii publici – Vasile Stoican 

şi Dumitru Săracu
2
. Spre exemplificare, reţinem din intervenţia lui Vasile 

Stoican: „Dacă [Antonescu] nu avea intenţia de a ocupa teritoriile U.R.S.S.-

ului, ce a căutat cu trupele române până la Stalingrad?”
3
 Replica acuzatului, pe 

un ton hotărât şi cu exemplificări din istoria conflictelor militare celebre, 

                                      
1
 Cf. Dmitrii Vinter, Počemu Stalin proigral vtoroju mirovoju voinu?, Moskva, 

Iauza-Press, 2009, p. 146 şi urm. 
2
 Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, III, 

Craiova, Editura Hellios, 2002, p. 45. 
3
 Apud M.-D. Ciucă, ed., Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, I, 

Bucureşti, Editura Saeculum/ Editura Europa Nova, 1995, p. 204 (interogatoriul ex-

mareşalului în şedinţa publică din 6 mai 1946). 
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inclusiv a celui tocmai încheiat, s-a dovedit excelentă, întru totul la înălţimea 

momentului: 

„ ION ANTONESCU: Domnule Preşedinte, când o ţară s-angajează 

într-un război, armata acestei ţări trebuie să meargă până în fundul pământului 

pentru ca să distrugă forţele inamici, să câştige războiul. Este un principiu 

capital de conducerea strategică a operaţiunilor militare, care s-a aplica de la 

romani şi până astăzi. Căutaţi în istoria secolelor şi veţi vedea că nimeni nu s-a 

oprit la frontieră, ci a mers acolo unde a putut să distrugă armatele. Când 

Hanibal a fost bătut în Italia, Scipione s-a dus după el în Africa, Spania, în 

Africa l-a distrus la Zamma şi a distrus Cartagina. Napoleon a fost până la 

Moscova. Alexandru I al Rusiei a fost până la Paris, pe urmă. Ruşii au fost de 

atâtea ori până la … (Întrerupt). 

PREŞEDINTELE: Daţi o explicaţie de raţiune militară. 

ION ANTONESCU: Da. Raţiune militară şi numai raţiune militară. Şi 

nu se poate opri. Şi răspunsul cel mai bun care vi-l dau este că, atunci când s-a 

intrat în a doua fază a războiului [septembrie 1944], pentru cucerirea 

Transilvaniei de Nord, Ardealului de Nord, armatele române nu s-au oprit la 

frontieră, au mers până în inima Europei, până la Viena, mi se pare, şi până la 

Budapesta. 

PREŞEDINTELE: Da”
4
. 

Războiul din Est al României a fost de la un capăt la altul (22 iunie 1941 

– 23 august 1944) UNUL GLOBAL ŞI TOTAL, dar, mai presus de orice, UNUL 

NAŢIONA L, DE ELIBERARE ŞI SALVGARDARE A EXISTENŢEI ŞI 

VIITORULUI STATULUI ŞI NAŢIUNII ROMÂNE, chiar dacă alături de aliaţi 

incomozi precum Germania, Italia ş.a. Nu ignorăm în context că problema în 

atenţie s-a impus pe planul desfăşurării celui de-al doilea război mondial în 

ansamblu în urma cotiturilor militare decisiv, toate defavorabile Axei Berlin-

Roma-Tokio, survenite cvasi-concomitent pe fronturile din Pacific-Africa de 

Nord-Europa, la Midway, El Alamein şi Stalingrad. Dacă anterior sfârşitului 

anului 1942 şi debutului lui 1943 între forţele Puterilor Axei şi cele ale Naţiunilor 

Unite de pe principalele teatre de operaţiuni se ajunsese oarecum la o stabilizare a 

fronturilor, în urma succeselor de proporţii ale Aliaţilor la Midway, El Alamein şi 

Stalingrad echilibrul – şi aşa fragil până atunci – a fost cu totul răsturnat, chiar 

definitiv, fără nici o posibilitate în continuare, deci, pentru ca Germania şi aliaţii 

ei, inclusiv România, să-şi mai revină. Gruparea Axei, din acel moment, s-a situat 

tot mai categoric în rândul învinşilor, pe când, dimpotrivă, Aliaţii s-au profilat 

drept învingători. Reputatul istoric francez al conflagraţiei din 1939-1945, care a 

fost prof. Henri Michel, a consemnat în excelenta-i sinteză că momentul 1942-

1943 a trasat bisectoarea ultimei conflagraţii planetare
5
. 

                                      
4
 Ibidem, p. 204-205. 

5
 Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale, I, Paris, PUF, 1968, p. 407 şi urm.  
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Încă din cursul evenimentelor dar, mai cu seamă, după aceea, astăzi 

deopotrivă, în perspectiva timpului ce ne desparte de anii 1942-1943 şi în baza 

tonelor de documente descoperite în arhive, majoritatea istoricilor consacraţi sau 

comentatorii militari de prestigiu s-au pronunţat categoric în privinţa 

semnificaţiei majore a bătăliei de la Stalingrad
6

 în derularea ostilităţilor 

generale. În acest sens, Arnold J. Toynbee, B. H. Liddell Hart, Kurt von 

Tippelskirch, Henri Michel, Andreas Hillgruber, Eddy Bauer, Raymond Cartier, 

J. F. C. Fuller, Pierre Renouvin, A. A. Greciko şi colaboratorii, Hans-Adolf 

Jacobsen, J.-B. Duroselle, Percy Ernst Schramm, William L. Shirer, K. D. 

Erdmann ş.a.
7

 au optat pentru un „verdict‖ în sensul că Stalingradul – 

inaugurând seria cotiturilor care au prevestit prăbuşirea obligatorie a celui de-al 

III-lea Reich, a lui Hitler şi a aliaţilor sau sateliţilor săi, inclusiv România – a 

marcat tragedia Germaniei în conflictul din 1939-1945
8
. România, gravitând 

aidoma unui satelit în orbita Axei Berlin-Roma-Tokio în perioada noiembrie 

1940 – august 1944
9
, a suportat în egală măsură consecinţele eşecului din 1942-

1943, ceea ce, indiscutabil, explică „preferinţele‖ ulterioare ale istoricilor pentru 

investigarea temei respective
10
, reţinând în context dintre contribuţiile relevante: 

- Constantin Pantazi, Cu Mareşalul până la moarte. Memorii
11

; 

- Ion Gheorghe, Un dictator nefericit: Mareşalul Antonescu (Calea 

României spre Statul satelit)
12

; 

                                      
6
 Pentru detalii, cf. supra capitolul I/1 – Relaţii şi desfăşurări internaţionale. 

7
 Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România, p. 143 

şi urm. 
8
 K. D. Erdmann, Die Zeit der Weltkrieg, Stuttgart, Klett-Cotta, 1978, p. 563 şi urm. 

9
 Vezi Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, I-III, Ploieşti-R. Vâlcea-Iaşi, 

2005-2008; 3 vols., ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. 
10

 Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., p. 164 şi urm. 
11

 Bucureşti, Editura Publiferom, 1999 (ediţie Alexandru V. Diţă). 
12

 Bucureşti, Editura Machiavelli, 1996 (ediţie Stelian Neagoe). 
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- Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României 

contra Rusiei Sovietice (22 iunie 1941-23 august 1944), ediţia a IV-a
13

; 

- Alesandru Duţu, capitol în ultimul Tratat de Istorie al Academiei 

Române
14

; 

- Idem, Între Wehrmacht şi Armata Roşie. Relaţii de comandament 

româno-germane şi româno-sovietice (1941-1945)
15

; 

- Idem, coordonator, Golgota Estului (iulie 1942 – martie 1944)
16

, 

Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000; 

- Idem, capitol în Enciclopedia Armatei României, editori Marian 

Moşneagu şi colaboratori, Bucureşti, Editura CTEA, 2009, p. 867-896. 

- Adrian Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Românii la 

Stalingrad. Viziunea românească asupra tragediei din Cotul Donului şi Stepa 

Calmucă
17

; 

- Jürgen Förster, Stalingrad: Risse im Bündnis 1942/43
18

; 

- Idem, Stalingrad: Ereignis-Wirkung-Symbol
19

; 

- Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, Înfrânţi şi uitaţi. Românii în Bătălia 

de la Stalingrad
20

; 

- Ion Grosu, Memoriile unui ofiţer de informaţii
21

 

- Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial
22

; 

- Antony Beevor, Stalingrad
23

; 

- Memorialistica, incluzând lucrările unora dintre foştii „actori‖ români 

(C. Argetoianu, Grigore Gafencu, Mihai Antonescu, Al. Cretzianu, Gheorghe 

Barbul, C. Pantazi, Ion Gheorghe, G. Magherescu, Radu R. Rosetti, Ion 

Mihalache, Ion Hudiţă, Ion V. Emilian ş.a.)
24

 ori străini ai dramei din 1942-1943 

(Erich von Manstein, Friedrich Paulus, Walter Warlimont, Wilhelm Adam, Hans 

Doerr, G. K. Jukov, A. M. Vasilevski, A. I. Eremenko, A. A. Greciko, S. S. 

                                      
13

 Iaşi, Fides, 1998 (ediţiile precedente: Madrid – 1965, 1986; Iaşi – 1997). 
14

 Istoria Românilor, IX, România 1940-1947, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2008, p. 259-275. 
15

 Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000. 
16

 Precedentele volume din această serie intitulată Armata Română în al doilea 

război mondial: Eliberarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei(22 iunie – 26 iulie 

1941), Bucureşti, 1999; Pe Ţărmul Nord-Pontic (17 iulie 1941 – 4 iulie 1942), 

Bucureşti, 1999. 
17

 Bucureşti, Editura Militară, 1992. 
18

 Freiburg, Verlag Rombach, 1975. 
19

 München-Zürich, Piper, 1992. 
20

 Bucureşti, Editura Ion Cristoiu, 1999. 
21

 Bucureşti, Editura Militară, 2009. 
22

 Ediţia I, Iaşi, Tipo Moldova, 2009. 
23

 Bucureşti, Editura RAO, 2009 (traducere). 
24

 Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., p. 44 şi urm.; Gh. Buzatu, România şi 

războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, CICE, 1995, p. 93 şi urm. 
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Biriuzov, V. I. Ciukov ş.a.)
25
. Să reţinem că relatările acestora s-au aflat în 

atenţia unor specialişti din prestigiu internaţional ai războiului (Andreas 

Hillgruber
26

, Henri Michel, J.-B. Duroselle, Keith Hitchins), după cum şi a unor 

comentatori mai puţin cunoscuţi
27

. 

 

 
 

Eugen Cristescu – Directorul SSI-ului, 

 „Omul din umbră‖ al Mareşalului 

 
- Jurnalul de război (Kriegstagebuch) al Înaltului Comandament 

German (OKW) din anii 1939-1945, editat de faimoşii Percy Ernst Schramm şi 

Helmuth Greiner (ediţia a II-a, 8 volume, 1982)
28

, un document fundamental 

pentru istoria Războiului din Est la care am apelat cu mare folos pentru volumul 

I al Jurnalului al Mareşalului Ion Antonescu
29

. 

 

 

                                      
25

 Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., p. 44 şi urm. 
26

 Cf. îndeosebi Andreas Hillgruber, Südost-Europa im zweiten Weltkrieg. 

Literatur-bericht und Bibliographie, Frankfurt am Main, 1962. 
27

 Vezi Ioana-Ruxandra Fruntelată, Naraţiunile personale în etnologia 

războiului, Bucureşti, Editura Ager, 2004; Gavin Bowd, Memoria războiului 1941-

1945. Campaniile din Est şi din Vest ale Armatei Române în scrieri ale 

contemporanilor, traducere, Bucureşti, Editura Pro Historia, 2006. 
28

 Ediţia I, însumând peste 6 600 pagini, Frankfurt am Main, 1961-1965. 
29

 Cf. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Pace şi război (1940-

1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu, I, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008. 
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Sursa: ANIC, fond PCM – CM, dosar 178/1942 

 

Cu referire la Stalingrad, sub raportul strict al informaţiilor şi al 

sistematizării datelor, trebuie să precizăm că, după schiţa de sinteză militară 

datorată încă din 1945 generalului de armată Petre Dumitrescu, ilustrul 

comandant al Armatei 3 Române pe tot parcursul Războiului din Est, se impun 

cu prioritate atenţiei cele două monografii menţionate ale istoricilor Adrian 

Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Mihail Vasile-Ozunu şi Petru Otu, ca 

şi lucrările prof. Alesandru Duţu. Aceştia au beneficiat în prima ordine de 

avantajele investigării arhivelor militare interne. În ceea ce ne priveşte, studiile 

noastre au cuprins materialele înglobate în fondul Preşedinţiei Consiliului de 

Miniştri/Cabinetul Militar (PCM-CM), depozitat la Arhivele Naţionale ale 

României, Arhivele Istorice Centrale din Bucureşti (ANIC), pe tema în discuţie 

fiind deosebit de relevante dosarele: 65/1942; 70/1942; 130/1942; 157/1942; 

164/1942; 167/1942; 168/1942; 171/1942; 178/1942; 395/1942; 460/1942; 

477/1942; 104/1943; 107/1943; 323/1943; 324/1943 şi 328/1943. La rândul lor, 

dintre acestea se disting materialele adunate de membrii Biroului 3 al 

Cabinetului Militar (sub comanda căpitanului George Magherescu, viitorul 

biograf al Mareşalului) în vederea redactării după Războiul Mondial a necesarei 

Istorii a Campaniei din Est; în acest context, facem trimitere anume la 

următoarele „dosare speciale‖: Dosar 2: – Documente operative. 1.IX.1942 – 

1.II.1943, I: Armata a 3-a – Bătălia defensivă din Cotul Donului: – Pregătirea 
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bătăliei; Desfăşurarea operaţiunilor: – Pe timpul bătăliei; – După bătălie
30

; 

Dosar 9: – Documente operative. 1.IX.1942 – 1.II.1943, II: Desfăşurarea 

operaţiunilor la Armatele 3 şi 4 Române: – Pregătirea bătăliei; Desfăşurarea 

operaţiunilor: – Pe timpul bătăliei; – După bătălie
31

; Dosar 4: Grupul „General 

Lascăr”: Ordine – Rapoarte – Scrisori
32

; Dosar 5: Raporturile dintre 

Comandamentele Germane şi Române – Armata a 3-a şi Armata a 4-a şi 

Caucaz
33

; Dosar 7: Operaţiunile Armatei 3 şi Armatei 4: Forţele amice şi 

inamice. Hărţi şi schiţe (vezi, mai jos, foto)
34

. Toate documentele sunt, lucru 

afirmat şi dovedit, pilduitoare, absolut necesare pentru scrierea istoriei celui de-

al doilea război mondial. Cu titlu de exemplu, ne oprim asupra unora dintre ele: 

1) decizia Mareşalului Antonescu şi directiva Cabinetului Militar către Marele 

Stat Major Român din 19 august 1942 privind angajarea trupelor române în 

campania din Sud-Estul U.R.S.S. (vezi, mai jos, foto); 2) textul întrevederii 

general Hauffe – Mareşal Antonescu, Bucureşti, 29 decembrie 1942, comentarii 

şi concluzii pe marginea evenimentelor militare din zona Stalingradului după 

19-20 noiembrie 1942 (vezi, mai jos, foto); 3) textul Studiului rezumativ din 

martie 1943 privind analiza informaţiilor/contrainformaţiilor inamicului 

(Armata Roşie) din zona Stalingradului în perioada noiembrie 1941 – februarie 

1943 (vezi, mai jos, foto şi comentariile noastre); 4) informaţii referitoare la 

extinderea activităţii SSI-ului pe Frontul de Est (vezi, mai jos, foto – harta 

operaţiunilor informative/contrainformative). 

Este locul, indiscutabil, să stăruim asupra unor probe relevante. Astfel, la 

22 noiembrie 1942, orele 18,45, colonelul Rudeanu a transmis Cabinetului 

Militar al Mareşalului comunicarea tocmai sosită privind situaţia exasperată a 

Grupului „General M. Lascăr‖ încercuit la Cotul Donului: „Lascăr arată că 

trebuie luată o hotărâre imediată. Dacă nu se ia imediat, rezistenţa şi 

străpungerea sunt imposibile. S-a arătat acest lucru şi la fraţi [germanilor]”
35

. 

Colonelul Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar, l-a înştiinţat imediat pe 

Mareşal, astfel că, tot în seara de 21 noiembrie 1942, orele 21,30, era în măsură 

să informeze Marele Cartier General Român în privinţa deciziei lui Antonescu: 

1) să se întreprindă acţiuni pentru ieşirea din încercuire, dar în acord cu 

Comandamentul Grupului de Armate „B‖; 2) un mesaj personal pentru militarii 

români rămaşi în încercuire: „Transmiteţi tot gândul meu tuturor bravilor şi 

bunilor români, care luptă pentru cauza Neamului”
36

. 

 

                                      
30

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 164/1942. 
31

 Idem, dosar 171/1942. 
32

 Idem, dosar 168/1942. 
33

 Idem, dosar 178/1942. 
34

 Idem, dosar 167/1942. 
35

 Idem, dosar 168/1942, f. 29. 
36

 Ibidem, f. 31. 
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*** 

 

 
 

PENTRU ROMÂNIA, EPOPEEA STALINGRADULUI 

A DEBUTAT PRIN DECIZIA MAREŞALULUI ION ANTONESCU 

15 august 1942: Rezoluţia privind angajarea trupelor române 

în operaţiunile din Sud-Estul U.R.S.S. pe direcţiile Stalingrad şi Caucaz. 

Motivarea campaniei şi îndemnul final: 

<<Vedeţi lucrurile prin secole, nu prin moştenirile egoiste>>! 
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Sursa: ANIC, fond PCM – CM, dosar 178/1942 

 

În ceea ce o priveşte, România, în urma condiţiilor prilejuite de 

evenimentele de la Stalingrad, în care trupele sale (Armatele 3 şi 4) au fost 

profund implicate şi afectate, s-a preocupat să-şi conserve forţele pentru 
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încleştările supraomeneşti care trebuiau să vină. În consecinţă, Mareşalul 

Antonescu, netăgăduit tactician şi strateg din elita Lorzilor războiului din 1939-

1945 în ansamblu, avea să fie literalmente absorbit după 19-20 noiembrie 1942 

– aşa după ne mărturiseşte un memorialist al epocii – de gândul că pe Frontul de 

Est „România trebuia să înceapă să se concentreze pentru a nu pierde războiul 

său”
37
. Un alt memorialist celebru, Gheorghe Barbul, mărturisea că, în 

perspectiva eşecului forţelor Axei la Stalingrad după ofensiva Armatei Roşii din 

19-20 noiembrie 1942, „camaraderia între Wehrmacht şi armatele celorlalte 

naţiuni era îngropată sub dărâmăturile ofensivei eşuate‖
38

. 

Epopeea Stalingradului a cuprins mai multe episoade distincte
39
. După 

succesele şi nerealizările din Est din 1941 (imposibilitatea Wehrmachtului de-a 

captura Moscova şi Leningradul), pentru Înaltul Comandament German (OKW-

ul) a devenit evident că în 1942 acţiunile ofensive proiectate trebuiau să aibă în 

vedere obiective sau zone limitate
40
. Tocmai de aceea, Directiva de război nr. 

41/5 aprilie 1942 a lui Adolf Hitler avea să concentreze efortul principal al 

Wehrmachtului şi al trupelor aliate împotriva Armatei Roşii în zone de Sud-Est 

a U.R.S.S., mai precis înspre Stalingrad şi Caucaz. Atingerea acestor obiective, 

corelate la mare distanţă şi în timp cu ofensiva germano-italiană din Africa de 

Nord, viza nu numai capturarea şi deposedarea inamicului de rezervele sale de 

petrol esenţiale, dar avea şi alte rosturi preponderent economice (ocuparea 

Stalingradului, centru industrial de prima mărime al U.R.S.S.), politice 

(capturarea oraşului purtând numele liderului sovietic în persoană), paralizarea 

circulaţiei pe Volga, Don şi în bazinul Mării Caspice, distrugerea unei zone 

militare de maximă însemnătate pentru inamic, toate acestea ca „premisă‖ 

pentru reluarea, ulterioară, a atacului pe axul principal – Moscova, care trebuia 

să marcheze prăbuşirea totală şi definitivă a U.R.S.S. în război. Ofensiva 

trupelor Axei în Sud-Est a început la 28 iunie 1942 (operaţiunea „Blau‖, iar, 

după două zile, „Braunschweig‖), fiind încredinţată Grupului de Armate „Sud‖, 

aflat sub comanda Feldmareşalului Fedor von Bock. Acesta dispunea de şase 

armate, dintre cele mai bune ale Wehrmachtului (respectiv Armatele 2, 6, 11 şi 

17 Infanterie şi Armatele 1 şi 4 Tancuri), care, pe parcurs, aveau să fie „întărite‖ 

cu trupe ale statelor aliate ori satelite (Armata 8 Italiană, Armata 1 Ungară şi 

                                      
37

 Larry Watts, În serviciul Mareşalului. Mareşalul Ion Antonescu văzut de un 

ofiţer din Cabinetul său Militar, ca urmare a întrevederilor avute cu …, II, München, 

Jon Dumitru Verlag, 1985, p. 43. 
38

 Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu: Al III-lea om al Axei, ediţie V. F. 

Dobrinescu, Bucureşti, Editura Pro Historia, 2001, p. 147. 
39

 Retrimitem la cap. I/l al prezentului volum; Gh. Buzatu, coordonator, 

Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi Contra, Bucureşti, Editura 

Mica Valahie, 2006, p. 159 şi urm. 
40

 Idem, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, I, p. 110. 
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armatele 3 şi 4 Române)
41

. Ofensiva s-a desfăşurat în condiţii relativ bune 

pentru început, adică până în momentul în care s-a produs o acerbă confruntare 

germano-sovietică pentru oraşul Voronej pe Don, după care a survenit 

intervenţia neaşteptată şi neinspirată a lui Hitler în desfăşurarea operaţiunilor din 

Sud-Est. Ceea ce avea să determine pe cei mai de seamă istorici şi comentatori 

militari ai conflictului mondial să atribuie Führerului o responsabilitate enormă 

pentru eşecul previzibil al Campaniei din Răsărit. În mod concret, la 9 iulie 

1942, deci în plin efort ofensiv spre Stalingrad, OKW-ul, la inspiraţia lui Hitler, 

decise divizarea Grupului de Armate „Sud‖, în funcţie de cele două obiective 

repartizate fiecăreia dintre marile unităţi noi constituite, respectiv: 

- Grupul de Armate „A‖ (comandant – Feldmareşalul Wilhelm List) era 

trimis să cucerească Caucazul, având în componenţă cu precădere forţe germane 

– Armatele 11 şi 17 Infanterie, Armatele 1 şi 4 Tancuri, plus două divizii de 

tancuri desprinse de la Armata 2 Tancuri (cărora le revenea, în cooperare cu 

Armata 6 şi divizii române, asaltul Stalingradului), precum şi Corpul de 

Cavalerie Român (diviziile 6 şi 9 Cavalerie, 1, 2 şi 3 Munte, 10 şi 18 Infanterie).  

- Grupului de Armate „B‖
42

 (comandant – General-colonel, ulterior 

Feldmareşal, Maximilian von Weichs) i-au rămas în seamă ocuparea zonei Cotul 

Donului şi, în continuare, capturarea Stalingradului. Von Weichs dispunea de 

forţe germane limitate (Armatele 2 Tancuri şi 6), susţinute de trupele aliate 

(Armatele 1 Ungară, 8 Italiană, 3 şi 4 Române), insuficient instruite şi dotate, 

motiv pentru care acestea din urmă s-au aflat cu prioritate în vizorul 

Comandamentului Armatei Roşii în cazul acţiunilor contraofensive proiectate. O 

atare situaţie avea să fie confirmată la 19 şi 20 noiembrie 1942, când forţele 

sovietice vor ataca (operaţiunea „Saturn‖) în sectoarele deţinute de Armatele 3 şi 

4 Române, respectiv la Cotul Donului şi, la Sud-Vest de Stalingrad, în Stepa 

Calmucă. 

 În cursul ofensivei din 1942, Grupul de Armate „B‖ al lui von 

Weichs a purtat, până la 12 septembrie, când s-a declanşat bătălia în şi pentru 

Stalingrad, acţiuni înverşunate pe toate aliniamentele succesive
43

, mai precis: 

- între 10 iulie şi 7 august luptele s-au desfăşurat la Cotul Donului, 

departe de Stalingrad; 

- între 8 şi 18 august pentru apărarea exterioară a oraşului; 

- între 19 august şi 4 septembrie pentru zona de apărare mijlocie a 

oraşului şi pentru atingerea Volgăi; 

- între 4 şi 12 septembrie trupele s-au înfruntat chiar pe linia de centură a 

Stalingradului; 

                                      
41

 Ibidem, p. 111-112. 
42

 Aflat în subordinea Grupului de Armate „B‖. 
43

 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, I, p. 115-

116. 
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- în sfârşit, perioada 13 septembrie-19 noiembrie a coincis bătăliei 

angajate în însăşi inima Stalingradului. 

În acest răstimp, forţele armate române trimise în Sud-Est au ocupat prin 

luptă două zone: 

- Cotul Donului, pe care s-a stabilit Armata 3 Română (comandant – 

general Petre Dumitrescu); 

- Stepa Calmucă, la Sud-Vest de Stalingrad, a revenit Armatei 4 Române 

(comandant – general C. Constantinescu-Claps). 

Pe de altă parte, în vara-toamna anului 1942, importante forţe române – 

Corpul 1 Armată (Divizia 2 Munte şi Divizia 258 Infanterie) şi Corpul de 

Cavalerie (Diviziile 5, 6 şi9 Cavalerie) – au acţionat pentru cucerirea litoralului 

de est al Mării de Azov şi al Mării Negre, forţând apoi spre inima Caucazului, 

unde au ajuns la sfârşitul lunii octombrie
44
. În acest fel, trupele române au 

asigurat flancul drept ofensiv al unităţilor germane din Grupul de Armate „B‖ 

care se îndreptau spre Caucaz, zona Ordjonikidze
45

. 

Succesele trupelor române nu au fost însă în măsură să-i mulţumească pe 

Mareşalul Antonescu şi pe generalii săi. De altfel, aceştia nu s-au sfiit să le 

transmită nemţilor temerile lor, provocate în esenţă de extinderea peste măsură a 

liniei frontului, paralel cu imposibilitatea asigurării aprovizionărilor, cu lipsa de 

interes a OKW-ului pentru constituirea unei veritabile grupări de şoc capabile să 

respingă viguros orice contraofensivă sovietică; de asemenea, nu se puteau 

ignora insuficienţa dotărilor şi încadrărilor celor două armate române, staţionate 

în Cotul Donului ori în Stepa Calmucă, improprii pentru acţiuni hotărâte, 

ofensive sau defensive; insuficienţa trupelor; deficienţele aprovizionărilor cu 

hrană şi armament greu etc., context în care, după negocieri şi preparative care 

au debutat în august 1942, Grupul de Armate „Mareşal Ion Antonescu‖, ulterior 

„Don‖, comandat de Conducătorul Statului Român, n-a mai fost constituit. S-a 

pretextat „boala‖ Mareşalului, deşi, în mod sigur, evoluţia ostilităţilor au 

convins OKW-ul, OKH-ul şi pe Hitler să renunţe la proiect
46
. Că lucrurile s-au 

petrecut astfel se va vedea imediat după declanşarea Operaţiunii „Saturn‖ la 19-

20 noiembrie 1942, când Hitler avea să decidă, totuşi, constituirea Grupului de 

Armate „Don‖, sub comanda Feldmareşalului Erich von Manstein
47
, care însă 

nu avea să reuşească să „degarniseze‖ Armata 6 a generalului Friedrich Paulus, 

încercuită la Stalingrad
48

. 

 

                                      
44

 Alesandru Duţu, în Istoria Românilor, IX, p. 263-265. 
45

 Ibidem, p. 265. 
46

 Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, Înfrânţi şi uitaţi. Românii în Bătălia de la 

Stalingrad, p. 98-101. 
47

 Ibidem, p. 101. 
48

 Ofensiva lui von Manstein (operaţiunea „Viscolul‖) s-a desfăşurat în 

perioada 19-31 decembrie 1942 (Henri Michel, op. cit., I, p. 460-461). 
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Sursa: ANIC, fond PCM – CM, dosar 167/1942 

 

Referitor la Paulus, acesta, ca memorialist după război, avea să le 

reproşeze lui Hitler şi OKH-ului – aidoma într-un acord tacit cu Antonescu şi 

colaboratorii săi – toate deficienţele majore ale campaniei împotriva 

Stalingradului, şi anume: – lipsa de preocupare pentru întărirea flancului stâng al 

Grupului de Armate „B‖; aprecierea nerealistă a resurselor Armatei Roşii, 

presupunând că retragerea trupelor sovietice din perioada anterioară 

„Saturnului‖ ar fi ilustrat apropiata epuizare a forţelor, ceea ce excludea ipoteza 

oricărui contraatac serios; Hitler şi OKH-ul încredinţaseră Wehrmachtului două 

obiective fundamentale – Stalingradul şi Caucazul – la o distanţă apreciabilă 

unul de altul, dar cu un preţ inacceptabil – dispersarea forţelor
49
. În adevăr, 

decizia conducerii militare supreme germane a intervenit în momentul cel mai 

puţin propice al operaţiunilor, adică exact atunci când nu dispersia obiectivelor 

şi trupelor erau recomandabile, ci concentrarea lor, pentru reuşita unui asalt 

viguros pe direcţia Stalingradului, cu şanse probabil sporite de succes …Pe 

                                      
49

 Vezi Maréchal Friedrich Paulus, Stalingrad, Paris, Fayard, 1961, p. 222 şi 

urm. 
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când, evident, împărţirea Grupului de Armate „Sud‖ în două forţe de şoc – „A‖ 

şi „B‖, cărora li s-au repartizat şi mari unităţi aliate ori satelite – nu era 

nicidecum preferabilă. Generalul Platon Chirnoagă, participant la evenimente şi 

recunoscut în calitatea-i de istoric competent al faptelor, a insistat cu temei 

asupra „greşelii fatale‖ din 1942
50
. Mai ales că, de partea cealaltă a frontului, 

Comandamentul Suprem al Armatei Roşii („Stavka‖) a intuit imediat eroarea de 

proporţii ai OKW-ului, pregătindu-se intens şi declanşând Operaţiunea „Saturn‖ 

la 19-20 noiembrie 1942 pentru a zăgăzui şi nimici pe inamic. În mai puţin de 

50 de zile, contraofensiva sovietică a fost încununată de succes, fapt care a 

agravat proporţiile erorilor germane. Cu atât mai mult, cu cât după 19-20 

noiembrie 1942 Hitler n-a acceptat de fel soluţia retragerii forţelor Axei 

ameninţate a fi încercuite separat şi nimicite pe rând, precum, mai ales, în cazul 

Armatei 6 Germane, blocată în Stalingrad şi nevoită să capituleze în urma unei 

operaţiuni speciale sovietice („Inelul‖) din 10 ianuarie-2 februarie 1943
51

. Cu 

acelaşi prilej au rămas în încercuire mai multe mari unităţi române – Divizia 20 

Infanterie, Divizia 1 Cavalerie şi Detaşamentul „Voicu‖, pierderile noastre 

depăşind 12 000 de ofiţeri, subofiţeri şi trupă
52

. 

În situaţia creată după 19-20 noiembrie 1942, pentru Antonescu şi 

generalii săi soarta Armatelor 3 şi 4 Române implicate în operaţiunile 

desfăşurate în Cotul Donului şi în Stepa Calmucă a devenit de maximă 

însemnătate. Erau în discuţie asigurarea apărării, limitarea pagubelor în oameni 

şi materiale, asigurarea condiţiilor pentru ieşirea din încercuiri etc., iar, toate 

acestea, pe fondul disensiunilor româno-germane, inclusiv ori îndeosebi pe 

„canalul‖ Antonescu-Hitler, Führerul, după cum s-a arătat, declarându-se ostil 

oricăror intenţii de retragere. Astfel că, în spatele liniei frontului, la nivel de 

comandamente s-a purtat o altă bătălie între cancelariile lui Antonescu şi Hitler, 

în care cel dintâi a ştiut şi a reuşit să-şi impună punctul de vedere, de vreme ce, 

deja la 26 noiembrie 1942, Marele Cartier General Român a recomandat 

aducerea în ţară, pentru refacere, a trupelor din Sud-Est
53
. Mai apoi, la începutul 

lunii ianuarie 1943, Armatele 3 şi 4, cu excepţia marilor unităţi prinse „în cleşte‖ 

în Stalingrad împreună cu Armata 6 a lui Paulus (Diviziile 1 Cavalerie şi 20 

Infanterie, Detaşamentul „Voicu‖), nu mai erau considerate ca aflându-se în 
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 Cf. Platon Chirnoagă, Istoria războiului …, p. 226-227. 
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 Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, Înfrânţi şi uitaţi. Românii în Bătălia de la 

Stalingrad, p. 212-213. 
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 Ibidem, p. 213; Antony Beevor, Stalingrad, p. 602-604 (cf. date privind 
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oameni). 
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 Cf. Gh. Buzatu, Trecutul la judecata istoriei, p. 160. 
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„misiune operaţională‖
54

. A urmat, la 19 ianuarie 1943, ordinul MStM privind 

retragerea în ţară a forţelor disponibile ale Armatelor 3 şi 4, înfăptuită în 

februarie-martie 1943, în aşa fel că, la 17 aprilie 1943, toate resturile reveniseră 

pe teritoriul naţional, fiind demobilizate
55

. 

 

 
 

Amiralul Wilhelm Canaris, şeful Abwehr-ului, 

unul din oaspeţii favoriţi ai Mareşalului Antonescu 

 

Pierderile în efective ale celor două armate române în Cotul Donului şi 

în Stepa Calmucă sunt apreciate de istorici ca „majore‖ – circa 140-150 000 de 

militari (morţi, răniţi sau dispăruţi)
56
. După cum constatăm, nu am luat în calcul 

pierderile materiale şi nici urmările de prestigiu, dar, chiar şi aşa, cifrele reţinute 

erau „modeste‖ în raport cu acelea ale Ungariei şi, îndeosebi, ale celui de-al III-

lea Reich, care, numai la 2 februarie 1943, în urma capitulării Feldmareşalului 

Paulus la Stalingrad, înregistrase: 91 000 de prizonieri (din care 2 500 de ofiţeri 

şi 24 de generali), 20 000 de răniţi şi peste 100 000 de morţi
57

. 
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 La 2 ianuarie 1943, Statul Major Român a stabilit că „Armatele 3 şi 4 nu mai 

sunt capabile să se reorganizeze şi o improvizaţie nu este de dorit‖ (Mihail Vasile-
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*** 

În 1942-1943, în conexiune cu episodul Stalingrad şi „surprizele‖ 

intervenite în sectorul de Sud-Est al Frontului de Răsărit, Mareşalul Antonescu 

şi colaboratorii săi au mai avut în atenţie specială alte două probleme presante:  

 - respingerea, prin demersuri hotărâte, a tentativelor „aliaţilor‖ germani, 

oficiali sau nu, de a impune varianta „răspunderii românilor‖ pentru catastrofa 

din 19-20 noiembrie 1942, în urma faptului că operaţia „Uranus‖ s-a declanşat şi 

a reuşit în zonele ocupate de Armatele 3 şi 4 Române în dispozitivul „Axei‖ la 

Cotul Donului şi din Stepa Calmucă; 

 - cercetarea împrejurărilor inexplicabile în care a fost posibil ca, de 

moment ce numeroase surse şi elemente (unele sigure) atestau că Armata Roşie 

se pregătea intens pentru contraofensiva din zona Stalingradului, totuşi Hitler, 

OKW-ul şi OKH-ul au ignorat semnalele receptate, îngăduind sovieticilor 

declanşarea „prin surpriză‖ a operaţiunii „Saturn‖! 

Din motive lesne de înţeles, vom stărui mai jos asupra aspectelor 

informative legate de debutul atacurilor Armatei Roşii din noiembrie 1942. 

Aşa după se ştie, în actualul stadiu al cercetărilor, opinia care se impune 

în privinţa implicării României antonesciene pe tărâmul frontului secret este de-

acum una sigură. Aceea că, în anii Războiului din Est, în domeniul menţionat la 

Bucureşti s-au impus două organisme de profil: Biroul II al Marelui Stat Major 

şi Serviciul Special de Informaţii. Acesta din urmă, condus de un adevărat 

maestru al jocului, Eugen Cristescu, nu s-a confundat în epocă cu vreunul dintre 

organismele omnipotente şi omniprezente de spionaj/contraspionaj ale marilor 

state beligerante. dar – în cazul statelor mijlocii şi micii, în mod sigur – SSI-ul
58
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mondial, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 89-214; Cristian Troncotă, 

Istoria Serviciilor Secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu, Bucureşti, Editura Ion 

Cristoiu, 1999, p. 189 şi urm.; idem, Eugen Cristescu. Asul Serviciilor Secrete 

româneşti. Memorii (1916-1944), mărturii, documente, Bucureşti, Editura Roza 

Vânturilor, 1995, passim; idem, Glorie şi tragedii. Momente din istoria Serviciilor de 

Informaţii şi Contrainformaţii române pe Frontul de Est (1941-1944), Bucureşti, 

Editura Nemira, 2003, passim; Pavel Moraru, Informaţii militare pe Frontul de Est, 

Bucureşti, Editura Militară, 2005, passim; idem, Basarabia, basarabenii şi Serviciile 

Secrete (1918-2005), Chişinău, 2005, passim; idem, Informaţii şi contrainformaţii 

româneşti pe Frontul din Răsărit (1940-1944), în „Europa XXI‖, număr special 

Românii între ruşi şi sovietici, Iaşi, vol. XIII-XIV/2004-2005, p. 215-295; Gh. Buzatu, 

Din culisele războiului secret româno-sovietic (1940-1944), în idem, p. 173-180; Gh. 

Buzatu, Marusia Cîrstea, Preludiul Stalingradului, în viziunea SSI-ului, în idem, p. 181-

214; Lionede Ochea, Serviciul Special de Informaţii al României pe Frontul de Vest 
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Spânu, Documente SSI privind spaţiul sovietic. 22 august 1939 – 23 august 1944, 

Bucureşti, INST, 2004, passim; Cristian Troncotă, Alin Spânu, Ilie Pintilie, Documente 



 223 

n-a fost nicidecum cel mai slab dintre toate acestea, lipsit de performanţe, iar, de 

aceea, inutil. În condiţii istorice concrete, interne şi externe, în funcţie de 

organizare şi tradiţie, de oameni şi de fonduri, dependent de Eugen Cristescu şi 

de Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român, Serviciul şi-a îndeplinit 

misiunea
59
, adeseori cu supra de măsură, dar a şi gafat, uneori în chip nepermis, 

precum, mai ales, înainte şi în momentul 23 august 1944, lovitura de stat 

surprinzând agenţia şi pe liderii săi, după cum într-o măsură şi pe Mareşalul 

Antonescu. În consecinţă, prăbuşirea a intervenit cauzal, după cum fusese şi 

ascensiunea lor. Astfel, dacă este adevărat că SSI-ul a supravieţuit oarecum 

arestării şi execuţiei Mareşalului, ulterior războiului mondial, în decursul 

intensificării regimului ocupaţiei militare a U.R.S.S. în România şi a procesului 

de comunizare în 1947-1948, el, după ce prin 1945-1946 traversase propria-i 

lustraţie, a sfârşit prin a fi absorbit de DGSP (1948), în organele căreia s-a şi 

topit prin 1950-1951. Ca atare, desprindem că momentele de glorie ale SSI-ului 

rămân oricum legate de perioada anterioară loviturii de stat de la 23 august 

1944. Succesele înregistrate atunci
60
, pe planul intern, ori în zona Frontului de 

Est
61

, au fost indiscutabile, iar, dintre reuşite, remarcăm – anterior datei de 22 

iunie 1941 – sinteza privind Kominternul
62
, dar şi sinteza din martie 1944 

cuprinzând radiografia completă şi exactă a NKVD-ului
63

 şi, nu în cele din urmă, 

sinteza din martie 1943 acoperind un moment fundamental al celui de-al doilea 

război mondial în ansamblu – episodul Stalingrad. Este de la sine înţeles că, de 

                                                                                                    
SSI despre poziţia şi activităţile partidelor politice din România. 6 septembrie 1940 – 

23 august 1944, Bucureşti, INST, 2005, passim; Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., 

Arhive secrete, secretele arhivelor, I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, passim.  
59

 Sub acest aspect, un argument definitoriu aflăm în celebra scrisoare trimisă 

de Antonescu Feldmareşalului Erich von Manstein la 9 decembrie 1942, din care 

extragem: „Am arătat personal generalului Hauffe bănuiala mea că inamicul va 

dezlănţui un mare atac pe direcţia Frolov-Rostov şi pe direcţia Barmankak-Kalaci, care 

erau cele două axe de atac indicate, fiindcă în afară de succese tactice locale, duceau şi 

la consecinţe grave strategice pe frontul germano-român din Caucaz, de la Stalingrad şi 

din cotul Donului. Grupul de armate Weichs şi generalul Hauffe au subestimat valoarea 

inamicului şi nu au luat în considerare găsind exagerate toate arătările mele‖ (Vasile 

Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, eds., Antonescu-Hitler. Corespondenţă şi 

întâlniri inedite, 1940-1944, I, Bucureşti, 1991, p. 198-210).  
60

 În colaborare ori alături de serviciile militare de informaţii şi 

contrainformaţii.  
61

 Vezi îndeosebi Pavel Moraru, Armata lui Stalin văzută de români, Bucureşti, 

Editura Militară, 2006, passim.  
62

 Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului, Bucureşti, Editura RAO, 2007 

(sub tipar).  
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 Idem, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, 1996, p. 281. 
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vreme ce anterior ne-am ocupat de primele două documente menţionate, în 

rândurile ce urmează vom stărui asupra ultimului document. 

 

 
 

Sursa: ANIC, fond PCM – CM, dosar 94/1941 

 

Aşa după cum am subliniat deja şi după este stabilit
64
, în contextul în 

care la 19-20 noiembrie 1942 forţele Armatei Roşii au declanşat contraloviturile 

surprinzătoare de la Stalingrad, periclitând imediat soarta Armatelor 3 şi 4 

Române dispuse în zonă, Mareşalul Antonescu a dispus grabnic anchetarea 

condiţiilor în care a fost posibil dezastrul militar care, pe Frontul de Est, a 

marcat, indiscutabil, începutul sfârşitului, pentru Hitler şi aliaţii săi, inclusiv 

România antonesciană.  

 

                                      
64

 Cf. A. M. Samsonov, Stalingradskaia bitva. Ot oborony i otstuplenii k velikoi 

pobedy na Volghe, Moskva, Izd. Akademii Nauk, 1960, p. 438 şi urm.  
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Sursa: ANIC, fond PCM – CM, dosar 323/1943 

 

În context, s-a impus cercetarea pe planul informaţiilor a eşecului 

survenit. În acest fel, SSI, prezent oricum în epicentrul evenimentelor dintre 

Don şi Volga, a intrat o dată în plus în rol, sfârşind prin a întocmi şi prezenta 

Mareşalului, în MARTIE 1943, un document sintetic şi complex: Studiu 

rezumativ al informaţiilor referitoare la operaţiunile Armatei Sovietice. 

Întreprins între 19 noiembrie 1942 – 20 februarie 1943, în sectorul trupelor 

române (Date informative din surse proprii)
65

. Studiul elaborat de SSI cuprindea 

un număr de 5 capitole, toate – deosebit de interesante, dar cel dintâi (A) şi cel 

mai vast, intitulat Generalităţi
66
, oferea detalii în măsură a atesta că preparativele 

organelor militare sovietice în vederea contraofensivei din noiembrie 1942 n-au 

rămas necunoscute autorităţilor române, că pericolul a fost semnalat din timp 

comandamentelor române şi, mai departe, celor germane din zonă după cum şi 

altora superioare
67

.  

                                      
65

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 323/1943, 54 file (respectiv filele 1-41 – 

sinteza; f. 43-54 – ordinul nr. 305/1942 al lui I.V. Stalin şi Schiţa cu dislocarea 

probabilă a forţelor inamice pe frontul Don şi Sud de Stalingrad la 1 decembrie 1942, la 

scara 1:500 000, f. 42). 
66

 Ibidem, f. 1-12. 
67

 Sub acest aspect probe decisive au oferit de mult personalităţile militare 

române care au fost cel mai mult în măsură să se pronunţe (generalii Ilie Şteflea, 

Constantin Pantazi sau Ion Gheorghe, şefii în funcţie pe atunci ai MStM-ului şi 

Ministerului de Război, respectiv ataşatul militar român la Berlin). Ion Gheorghe, de 

exemplu, a insistat asupra informaţiilor presate transmise de Mareşalul Antonescu sau 
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Fără a intra în detalii, relevăm că în memoriile sale Gheorghe Barbul 

sublinia că, la 18 noiembrie 1942, deci chiar în ajunul contraofensivei sovietice în 

zona Don-Stalingrad, „ … Antonescu îi trimitea lui Hitler ultimul său mesaj 

neliniştit. El presimţea catastrofa iminentă‖
68

. De asemenea, să reţinem şi 

următorul pasaj inserat în Jurnalul său politic de istoricul Ioan Hudiţă la 21 

noiembrie 1942: „ … Plecăm cu toţii la [dr. N.] Lupu, pe la 10,30 […] Lupu ne 

povesteşte discuţia avută de el, ieri la dejun, cu [N.] Malaxa. Acesta văzuse la 9 

dimineaţa pe Mihai Antonescu, pe care l-a găsit <<profund demoralizat şi furios 

pe nemţi, care n-au voit să ţină seama de sfaturile Mareşalului de luni de zile>>. 

Mihai Antonescu i-a mărturisit lui Malaxa că, de la începutul lui septembrie, 

Mareşalul a făcut <<o serie de sugestii lui Hitler, care, dacă l-ar fi ascultat, azi nu 

ne-am fi trezit cu ofensiva ruşilor care Dumnezeu ştie cum se va termina>> …‖ 
69

 

Amploarea acţiunii rezultă din prima frază a sintezei: „Ofensiva 

sovietică din iarna anului 1942/1943 a fost o operaţiune de o deosebită 

dezvoltare (subl. ns.)‖
70
. Sub raport informativ, pregătirea acţiunii, debutând 

încă de la sfârşitul verii anului 1942
71
, deci practic de îndată după declanşarea 

ofensivei forţelor Axei către Sud-Estul Rusiei, n-a putut trece, în ciuda tuturor 

contramăsurilor Moscovei, neobservat inamicului. Sub acest aspect, dezvăluirile 

studiului erau elocvente: „Deşi [ofensiva Armatei Roşii] concepută în cel mai 

mare secret, totuşi pregătirile ei au fost cunoscute cu un apreciabil timp înainte 

de declanşare (subl. ns.), graţie informaţiunilor cunoscute şi care au fost tot mai 

concrete, anunţând iminenţa ei. Primele informaţiuni, obţinute către începutul 

lui octombrie 1942 (subl. ns.), confirmate apoi tot mai precis, arată că scopul 

ofensivei sovietice este spargerea frontului în sectorul DONULUI şi ajungerea 

la ROSTOV, pentru a izola astfel armatele aliate din CAUCAZ de cele din 

COTUL DONULUI. Această operaţiune urma să fie conjugată cu altele pornite 

de la STALINGRAD şi Sud STALINGRAD (subliniat în original)‖
72

.  

Informaţiile provenite de la prizonieri şi dezertori indicau din start drept 

moment al acţiunii luna noiembrie 1942, planul fiind elaborat de Moscova şi 

                                                                                                    
de generalul Ilie Şteflea Cartierului General german referitoare la pregătirile sovieticilor 

pentru contraofensivă la Stalingrad, dar Berlinul le-a ignorat sistematic (Io. Gheorghe, 

op. cit., p. 251-252). Despre Ilie Şteflea, generalul Constantin Pantazi a reţinut că el a 

raportat Mareşalului Antonescu şi „direct‖ lui Hitler ştiri despre „concentrările masive‖ 

de forţe ale Armatei Roşii în vederea contraatacului din zona Cota Donului – Stalingrad 

(Constantin Pantazi, op. cit., p. 206-207). 
68

 Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu – Al III-lea Om al Axei, ediţie V. F. 

Dobrinescu, Bucureşti, Editura Pro Historia, 2001, p. 144. 
69
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71
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72
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transmis specialiştilor anglo-americani
73
. Kremlinul rezerva o „importanţă 

deosebită acţiunii, nădăjduindu-se pe „rezultate decisive cât mai rapide‖, 

începând chiar din clipa asaltului
74
. În tot cursul lunii octombrie 1942 s-au 

acumulat progresiv, ştirile despre atac, precizându-se treptat aglomerările de 

forţe, intenţiile, numărul şi moralul unităţilor, iar, la un moment dat (30 

octombrie 1942), chiar şi ziua Z: 7 noiembrie 1942, cu prilejul împlinirii a 25 de 

ani de la victoria Revoluţiei din 1917
75
. Drept dovezi ale eficacităţii sale, SSI 

indica numerele şi datele notelor sale informative, precum
76

: nr. 923/15 

septembrie 1942; nr. 2163/5 noiembrie 1942; nr. 2 097/2 noiembrie 1942; nr. 2 

105/4 noiembrie 1942; nr. 2 187/5 noiembrie 1942; nr. 2 225/6 noiembrie 1942 

ş.a. În cursul lunii octombrie 1942, afluxurile de trupe spre Stalingrad s-au 

intensificat, la trecerea peste Volga fiind identificate coloane mari de infanterie 

şi camioane, trecute peste Volga doar în cursul nopţilor. Predominau 

contingentele tinere, numeroase forţe siberiene
77

, iar MU beneficiau de efective 

complete dotate cu tot armamentul necesar şi asistate e un mare număr de unităţi 

de tancuri. Numai pentru ziua atacului fuseseră destinate aproximativ 30 000 de 

tancuri
78
. Cea mai mare concentrare de forţe s-a realizat în regiunea Cotului 

Donului – în special infanterie, artilerie şi blindate, susţinute de aviaţie
79

. Nota 

informativă nr. 2414 din 14 noiembrie 1942 reţinea, de exemplu, că în sectorul 

Raspopinskaia Est-Kletskaia Est, pe o adâncime de aproximativ 15 km, ruşii 

concentraseră la 4 noiembrie 1942: 12 regimente infanterie; 6 regimente de 

artilerie; 1 brigadă (a 5-a) anticar; 1 divizie cavalerie, aproximativ 100 tancuri
80

. 

O serie de note informative din noiembrie 1942 (nr. 2 097/2 noiembrie 

1942; nr. 2 187/5 noiembrie 1942; nr. 2 351/11 noiembrie 1942; nr. 2 471/18 

noiembrie 1942 ş.a.) au surprins faptul că, în operaţiunea proiectată, „rolul 

principal îl vor avea aviaţia şi unităţile blindate (subl. ns)‖
81

. 

Începutul ofensivei, indicat iniţial ca posibil între 7 şi 12 noiembrie 

1942
82

, nu a fost respectat, intervenind o serie se cauze, sintetizate astfel în 

Studiu: „- o întârziere în echiparea frontului (artileria şi carele de luptă nu 

sosiseră toate în sectoarele respective, fapt ce ducea la situaţia că nu se putea 

declanşa ofensiva cu rezultate maxime); – datele informative relative la 

dispozitivul nostru [în speţă Armata 3 şi Armata 4 Română] în adâncime (în 
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special punctul privitor la rezervele tactice şi strategice) nu era bine cunoscut 

încă; – condiţiunile atmosferice nu erau din cele mai prielnice realizării 

surprinderii tactice‖
83
. În plus, preparativele sovietice nu fuseseră încheiate, iar 

pierderile provocate de aviaţia germano-română la nord de Don se dovediseră 

importante
84
. De altfel, citim în Studiul rezumativ, data precisă a ofensivei 

ajunsese la mijlocul lui noiembrie 1942 fără relevanţă pentru Comandamentul 

român, de vreme ce această „ajunsese la preciziuni asupra intenţiunilor ofensive 

ale Sovietelor (subl. ns.)‖
85
. În chip precis, sosise momentul în care „intenţiunile 

ofensive de iarnă ale Sovietelor se precizau tot mai iminente (subl. ns), şi ca 

sector de acţiune, şi ca idei operative tactico-strategice‖
86

. De partea inamicului, 

amânarea nu mai reprezenta, de asemenea, o problemă, după ce Stavka 

„stabilise totul în amănunt (subl. ns) pentru un rezultat pe care îl scontau cât mai 

mare‖
87
. În ultimă instanţă, factorii de care a depins declanşarea ofensivei – în 

viziunea SSI-ului – sau limitat la: „condiţiunile atmosferice favorabile pe care le 

aştepta [Comandantul sovietic] să fie cât mai propice în realizarea surprizei 

(ceată, ninsoare etc.); completarea informaţiunilor asupra dispozitivului forţelor 

române şi a posibilităţilor de reacţiune (rezerve tactice şi strategice)‖
88

. 

Un capitol special al Studiului rezumativ privea planul de operaţii al 

trupelor sovietice
89
. Autorii sintezei au sistematizat, exemplar şi concis, materia. 

Astfel, ei au descifrat scopul (iniţial şi ulterior) al ofensivei, reţinând: „atac cu 

forţele de pe Don în direcţia generală sud, iar, cu forţele de la Sud de Stalingrad, 

iniţial spre vest (subliniat în original), pentru a face joncţiunea cu forţele de pe 

Don, în regiunea Kalaci, realizându-se apoi încercuirea trupelor germano-

române de pe Frontul Stalingrad‖; în consecinţă, „continuarea atacului spre sud-

vest în direcţiunea Proletarskaia – Salsk – Rostov, pentru a izola forţele aliate 

[ale Axei] din Caucaz‖
90
. Din expunere, se degajă obiectivul fundamental al 

operaţiunii sovietice: „separarea armatelor de pe DON de cele din Caucaz, 

având ca prim obiectiv strategic ocuparea ROSTOVULUI (subl. ns.)‖
91

. 

Din ansamblul operaţional, sinteza SSI-ulu degaja rezultatele imediate 

ale ofensivei, în mod precis:  

- „ degajarea Stalingradului şi nimicirea forţelor germane aflate acolo – 

dacă nu se vor retrage la timp; 
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- distrugerea armatelor române, aflate în Cotul Donului şi la sud de 

Stalingrad şi scoaterea lor definitiv din luptă, impunând astfel generalului român 

încheierea unei eventuale păci separate; 

- uşurarea situaţiei trupelor din Caucaz, prin eventuala deplasare a 

forţelor germane şi aliate de pe acest front spre a nu fi tăiată de bazele lor 

(subliniat în text)‖
92

. 

Cel de-al doilea capitol al sintezei, relativ la totalul probabil al forţelor 

sovietice din faţa forţelor române la 19-20 noiembrie 1942
93

, stabilea cu o 

precizie demnă de invidiat şi specifică istoricilor sau analiştilor militari tardivi, 

concentrarea şi componenţa forţelor inamicului, mai precis în zona Stalingrad: 

I. Forţe terestre. 

A. Pe frontul Donului, în faţa Armatei 3 Române şi în parte a Armatei 6 

Blindate Germane, se aflau la 19 noiembrie 1942: Armata 65 (cu 9 divizii de 

infanterie şi numerele lor); Armata 21 (cu 7 divizii de infanterie şi numerele 

lor); Armata 5 Blindată (cu 13 divizii de infanterie şi numerele lor); Corpul 3 

Cavalerie Gardă (cu 2 divizii motorizate şi 1 divizie Cavalerie); Corpul 8 

Cavalerie (cu 5 divizii şi numerele lor); Corpul 1 Blindat şi Corpul 26 Blindat 

(cu un total de 10 brigăzi şi numerele lor), deci, în total, 3 armate, 29 divizii 

infanterie, 18 brigăzi blindate şi 1 brigadă infanterie motorizată, adică 56 MU pe 

Don
94

. 

B. Pe frontul de la Sud de Stalingrad, în faţa Armatei 4 Române, se 

găseau la 20 noiembrie 1942: Armata 64 (5 divizii infanterie, 2 brigăzi infanterie 

şi 2 brigăzi blindate şi numerele lor); Armata 57 (recunoaştere parţială); Corpul 

4 Cavalerie (cu 3 divizii şi numerele lor); 8 brigăzi blindate aparţinând, probabil, 

corpurilor 4 şi 13 blindate. În total 17 MU. 

II. Zona Stalingrad – Aviaţia 

În total, 3 Armate aeriene (Armata 8, Armata 16 şi o armată 

neidentificată)
95

. 

III. Zona Caucaz 

A. În regiunea Novorossiisk – Tuapse – Armatele 47 şi 56. 

B. În regiunea Ordjonikidze – resturi din divizii şi 8 brigăzi, din care 2 

blindate
96

. 

C. Aviaţie: Armata 5 Aeriană
97

. 

Capitolul 4 al sintezei era consacrat desfăşurării ofensivei, identificându-

se 3 sectoare: Cotul Donului; Sud de Stalingrad; Caucaz
98

 şi 2 faze ( I – 19 
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noiembrie – 15 decembrie 1942 şi II – 15 decembrie 1942 – 1 decembrie 

1943)
99

. 

 

 
 

Din Jurnalul călătoriei Mareşalului Antonescu la Cartierul General al lui 

Hitler (9-10 februarie 1942) 

 

Capitolul Concluziilor reuneşte nu mai puţin de 6 avantaje decisive ale 

ofensivei Armatei Roşii în măsură să-i explice succesul deplin
100

: 

1. Concepută şi pregătită (moral şi material) cu multă grijă şi cu mult 

înainte de declanşare. 

2. S-a bazat pe întrebuinţarea unor mari mase de unităţi blindate, 

sprijinite de aviaţie. 

3. S-au utilizat la maximum condiţiile meteo. 

4. S-au precizat cu anticipaţie amplasamentele artileriei şi ale mijloacelor 

anticar ale trupelor române. 

5. S-a declanşat în urma unor scurte şi puternice pregătiri de artilerie şi 

aruncătoare, succedate de atacul forţelor blindate. 
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100

 Ibidem, f. 26-27. 



 231 

6. MU au avut efective complete, mari rezerve şi instrucţii speciale a 

unităţilor blindate. 

Din cauza condiţiilor meteo, numai aviaţia a fost silită la o activitate 

redusă
101

. 

În sfârşit, Concluziile de ansamblu ale Studiului rezumativ
102

 cuprindeau 

detalii şi sugestii relativ la: 1. pregătirea profesională a unităţilor sovietice; 2. 

dotarea cu armament de tot felul; 3. metodele de luptă ale diferitelor arme; 4. 

caracteristicile armelor întrebuinţate de inamic în ofensivă; 5. dotarea cu aviaţie, 

caracteristice materialului şi metode de luptă; 6. sistemele de aprovizionare. 

Ce concluzie fundamentală se impune în acest loc? Întrucât conducerea 

SSI-ului nu a cutezat – poate că nici nu era chemată? – un răspuns sintetic, el se 

profilează însă pe parcursul întregii expuneri, dar verdictul analizei îl vom 

formula noi: A fost exclus ca, în condiţiile concrete existente în 1942-1943 pe 

Frontul de Est, ofensiva sovietică de la Stalingrad SĂ NU FI REUŞIT! Cu toate 

CONSECINŢELE SALE GRAVE ŞI PROFUNDE pentru desfăşurarea 

ulterioară a celui de-al doilea război mondial, pentru România, în cazul în speţă. 

În concluzie, sub raport ştiinţific şi practic, studiul SSI-ului, inclus de 

editori între anexele prezentului volum al Jurnalului, prezintă o semnificaţie cu 

totul deosebită, mai ales dacă avem în vedere că îngăduie – după se poate lesne 

aprecia – elucidări remarcabile. 

 

*** 

 Din consideraţiile expuse, dar nu numai, în general din cunoaşterea 

istoriei conflagraţiei din 1939-1945, a premiselor şi urmărilor sale, a aspectelor 

istoriografice ale problemei, cititorul va fi desprins, mai mult decât sigur, că nu 

mai este cazul, în acest loc, să insistăm în privinţa semnificaţiilor multiple, în 

desfăşurarea ostilităţilor şi din perspectiva consecinţelor, a bătăliei de la 

Stalingrad. În prezent, după atâtea decenii de la consumarea faptelor, înţelegem 

probabil mai bine rostul succesului Naţiunilor Unite (în speţă, al trupelor 

Armatei Roşii) şi al eşecului Axei Berlin-Roma-Tokio, inclusiv al României, în 

determinarea cursului istoriei după 1942-1943, deşi, dacă avem în serioasă 

atenţie şi excesele ori protuberanţele ce au succedat, nu putem ignora şi reversul 

medaliei ... Este adevărat, cum se spune, că Istoria va judeca, dar nicicum nu 

trebuie să pierdem din vedere că de regulă, în cazul celui de-al doilea război 

mondial parca mai mult decât oricând, învingătorii şi-au asumat după 1945 totul, 

iar în context şi ... dreptul la adevărul suprem ! Iată de ce consider că trebuie să 

admitem punctul de vedere exprimat de încă din 1988 de istoricul britanic 

Antony Beevor, în bestsellerul său mondial pe care l-am citat, în sensul că: 

  <<Un lucru, totuşi, este indiscutabil. Bătălia de la Stalingrad rămâne 

un subiect cu o încărcătură ideologică atât de mare şi atât de important din 
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punct de vedere simbolic încât ultimul cuvânt nu se va face auzit încă mulţi 

ani de aici înainte>>
103

. 

 Dacă, vom releva, ultimul cuvânt rămâne în suspensie sub aspectele 

menţionate, pe planul militar şi al consecinţelor politico-strategice el s-a 

pronunţat deja, şi aceasta chiar în epocă. Nu în zadar, chiar şi în cele mai recente 

cărţi reprezentative editate la nivel mondial, Stalingradul, din momentul în care 

s-a produs a fost şi rămâne fără discuţie un reper în istoria războaielor de 

oriunde şi de oricând
104
. În acelaşi context, s-a apreciat cu deplin temei că 

<<bătălia de la Stalingrad întru totul terifiantă atât în privinţa proporţiilor 

şi a magnitudinii, iar estimările pierderilor sunt greu de realizat, deşi se 

considerăm că germanii şi aliaţii lor au avut aproximativ 850 000 de victime 

şi ruşii 1 128 000 de victime, marcând cea mai mare cifră a pierderilor 

înregistrate într-o singură bătălie a istoriei umane>>
105

. 

 

 

ANEXE 

 

Mărturii contemporane 

 

1 – 19 ianuarie 1943 

 

- Fragmente din Jurnalul generalului Radu R. Rosetti: „Dimineaţa merg 

la Marele Stat Major, unde am o lungă convorbire cu Generalul Şteflea, care mă 

pune la curent cu o sumă de fapte. În întreb ce s-a întâmplat pe Don şi cum. 

Începe a povesti mai de departe şi anume că Antonescu a vrut numaidecât să se 

formeze un grup de armate românesc [vezi supra date relativ la Grupul de 

Armate „Don‖], iar el [Şteflea] nu vroia, pentru că ai noştri singuri nu aveau 

armament destul de puternic, nu aveau tancuri îndestulătoare, nu aveau mijloace 

automotoare de transport, nu aveau aviaţie suficientă. El [Şteflea] a căutat, de 

asemenea, să pună cât mai puţini de ai noştri în foc. În loc de 500 000 oameni, 

am avut în linie 382 000 de oameni. În privinţa celor petrecute pe Don, spune că 

au fost două surprize: una tehnică – prin faptul că ruşii au pus în luptă tancuri cu 

cuirase ce nu puteau fi străpunse de artileria noastră antitanc şi de cea de câmp şi 

strategică. Germanii nu ne-au dat materialul ce a cerut el, mai ales mine de câmp 

şi artilerie antitanc, şi nici nu au avut în rezervă în spatele frontului nostru, 

extrem de întins, numărul de divizii făgăduite, dar nici măcar o divizie întreagă. 

Ruşii au străpuns la aripile frontului ocupat de cinci divizii ale noastre şi le-au 
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înconjurat. Apoi au înconjurat şi trei divizii ale Corpului 1 Armată la stânga 

acestora. Şteflea a propus la 21 noiembrie [1942] retragerea. Toate 

comandamentele ierarhice germane, până la Hitler inclusiv, au refuzat, iar 

Antonescu a răspuns că nu se poate amesteca într-o acţiune în cadrul armatei 

germane. Dacă se aproba, am fi scăpat cea mai mare parte din infanterie şi toată 

artileria de câmp şi grea, şi o dovadă e că aproape toate serviciile diviziilor 

respective, inclusiv cele înhămate cu boi, s-au retras nesupărate. Între Don şi 

Volga aveam două divizii, a 18-a şi a 20-a, la flancul drept al nemţilor din 

Stalingrad, tocmai cel mai expus. A 18-a a fost înconjurată şi distrusă, iar a 20-a 

împresurată la Stalingrad cu nemţii. Cei din Stalingrad trebuie să lupte până la 

ultimul om şi [Generalul N.] Tătăranu a fost trimis azi dimineaţă înapoi acolo. 

Am pierdut în total: artileria de tot soiul a 10 divizii, mare parte din artileria grea 

şi destul de multă infanterie. Şteflea socoteşte că am scăpat din acest divizii cam 

50 000 la 60 000 de oameni. Apoi mi-a arătat frontul actual şi acel pe care se va 

retrage. Trupele noastre sunt în refacere înapoi, afară de două divizii în Crimeea 

şi şase în Caucaz. Italienii şi ungurii străpunşi se retrag. Ungurii au în total 19 

divizii în Rusia. [La 10 ianuarie 1943] Führerul i-a primit bine [pe Mareşalul 

Antonescu şi colaboratorii săi] şi s-a arătat înţelegător. S-a admis că toate 

trupele noastre, mai puţin diviziile din Crimeea şi din Caucaz, care vor rămâne 

pe front, să se retragă în ţară spre a se reface. Germanii vor da materialul pentru 

a le înzestra complet şi ultramodern. Doi ani nu vor mai intra pe front. Germanii 

pregătesc o contraofensivă pentru a reluat tot terenul pierdut; concentrarea 

trupelor merge însă încet. Îl întreb dacă germanii au sau n-au rezerve. Răspunde: 

ei s-au întins prea mult şi au dus prea multe divizii în Franţa. Întrebându-l ce 

unităţi mai avem neangajate, [Şteflea] răspunde: şase [divizii] în ţară şi patru în 

Transilvania, dar se vor reface şi celelalte şi plănuieşte a înmulţi cele de tancuri. 

Gheorghe [Rozin] s-a purtat bine. Întrebându-l asupra situaţiei generale, spune 

că turcii se tem grozav de ruşi şi că nici unul nu vrea să meargă alături de ei; ne 

roagă a continua lupta. Regele bulgar şi guvernul bulgar de fac curte, lucru 

mare.  

Vorbind de situaţia militară generală şi arătându-i că după părerea mea 

sfârşitul favorabil sau nefavorabil al războiului va atârna de succesul sau nu al 

submarinelor germane în Atlantic zice că aşa este şi că germanii fac mari 

pregătiri în această privinţă. În Africa vor căuta a menţină un cap de pod spre a 

împiedice pe anglo-saxoni să poată naviga în Strâmtoarea Siciliei. În ceea ce 

priveşte atacul anglo-american prin Balcani, ea ar trebui să cucerească întâi 

Creta şi insulele greceşti. La întrebarea mea ce fac nemţii cu legionarii, [Şteflea] 

răspunde că s-au convins că nu se poate sprijini pe ei. Generalul Avramescu (un 

prost după Şteflea, ale cărui trupe s-au bătut bine) e şi el legionar. Îmi descrie pe 

generalii [Corneliu] Dragalina şi [Nicolae] Stoenescu (fostul ministru de 

Finanţe) în culori negre. Cel dintâi, nepriceput, a angajat diviziile sale rău spre 

a-şi arăta zelul faţă de nemţi; râvneşte a lua locul Mareşalului Antonescu. Cel 

de-al doilea, un îngâmfat […] Atrăgându-i atenţia să pună a se urmări ce fac 
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Mitropolitul [Nicolae] Bălan, [Iuliu] Maniu şi Generalul [Arthur] Văitoianu, 

pentru a nu fi străin de cestiune [de uneltirile acestora]. Îi atrag atenţia că e 

foarte criticat (mi-a spus-o Slăvescu, care n-are o deosebită părere despre 

dânsul). Spune că ştie şi că totul porneşte de la Ică Antonescu şi de la unii 

generali pe care i-a strunit. În fine, spune că starea lui Antonescu nu-i place, că a 

avut o criză acum 2-3 zile şi că nu mai crede că va mai trăi multă vreme. 

Scrisesem lui Antonescu ca să-l pun la curent cu propunerea de a reînfiinţa 

Universitatea din Cernăuţi, cu cele ce am spus la Academie în această privinţă şi 

amintindu-i că n-am reînfiinţat-o. Primesc azi răspunsul său cu data de alaltăieri, 

în care se declară de acord cu mine‖ (Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, p. 184-

186). 

 

2 – 27 ianuarie 1943 

 

- Întrevederea Mareşal Antonescu – general Rosetti, relatată în Jurnalul 

acestuia din urmă: „ … După-amiază, de la ora 18 la 15,15, am o lungă 

convorbire cu Antonescu, care arată bine, e bine dispus şi vorbeşte mult. Întrebat 

de sănătate, spune că malaria tot nu-l părăseşte şi că urmează acum un nou 

tratament. Vorbim apoi de toate foarte deschis şi, din partea lui Antonescu, fără 

nici o reticenţă. Despre frontul rusesc şi cele petrecute acolo, răspunzând 

întrebărilor mele, spune: Germanii au făcut greşeli. Aşa: au dispreţuit pe ruşi; s-

au încăpăţânat asupra Stalingradului, trimiţând acolo tot materialul în dauna 

restului frontului; au repetat greşeala lor de la Verdun din 1916; au întins frontul 

prea mult; n-au mai putut exista rezerve. Ar fi trebuit să scurteze frontul pe linia 

Bogomir – Rostov (linia ar fi devenit ¼ din ce era) [şi] s-ar fi putut avea rezerva 

îndestulătoare. Acum plănuiesc rezistenţa cam pe linia Voronej – Rostov şi apoi 

un larg cap de pod în Peninsula Taman. La noi s-a pierdut material. Recunoaşte 

că am pierdut toată artileria grea, dar are cu ce să o refacă. Din ai noştri mulţi au 

fugit. Vina e a Comandamentului nostru care nu a vrut să facă exemple. Îmi 

citează exemplele ce s-au făcut, la începutul războiului din 1916, la Armata de 

Nord. Dacă ar fi fost el acolo nu se întâmpla asta. Tătăranu a fugit; raportul care-

l aducea de la Generalul Paulus era numai un pretext, dat de Paulus din 

complezenţă. Acum s-a oprit şi e bolnav într-un spital de inimă (Ionescu-

Mihăieşti spunea şi el la dejun că Tătăranu a avut un atac de cord). Nu-l poate da 

în judecată spre a nu vădi în lume că avem generali ce fug de la unităţile lor. Dar 

e mort moralmente. Nu crede că e pericol ca frontul german în Rusia să nu ţină. 

Ungurii au avut şi ei pierderi foarte mari. Relativ la refacerea armatei, spune 

următoarele: cele 4 divizii de pe coaste (Transnistria), cele 2 din Crimeea şi cele 

5 din Caucaz vor primi echipament şi armament nou şi din belşug. Azi a primit 

raport că au plecat trei trenuri din Berlin cu asemenea material pentru Crimeea. 

Tot materialul ce va primi … îl primeşte gratis. Are foarte mult material 

antiaerian în ţară. Tunul francez de 75 mm s-a arătat neputincios contra 

tancurilor, cum şi o parte din tunurile antiaeriene. Până la toamnă va reface 
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diviziile pierdute, astfel ca să avem atunci 28 de divizii. Îi atrag atenţia asupra 

nevoii ce este de a reface moralul celor ce au trecut prin înfrângere şi răul ce-l 

fac fugiţii de pe front, care au sosit aici şi povestesc prăpăstii. Ştie şi a luat 

măsuri, dar nu vrea să se deie în vileag spre a nu se discredita faţă de străinătate. 

Pentru refacerea cadarelor a strâns 30 000 de tineri (categoria forţă cu termen 

redus) în centre de instrucţie şi a pus în capul acestor centre pe generalul N. 

Stoenescu (fostul ministru de Finanţe), încrezut, îngâmfat, zice Antonescu, dar 

energie. Recunoaşte că partea cea mai slabă a armatei sunt subofiţerii. Nici nu 

pot fi buni, adaugă el, recruţii fiind din ţărănime, care nu are prin tradiţie darul 

de a comanda. Despre întrevederea cu Hitler [din 10 ianuarie 1943, vezi supra] 

spune că a obţinut patru vagoane de aur, pe baza cărora Banca Naţională va 

emite bilete de bancă în valoare de 24 miliarde. În problema diferendului nostru 

cu ungurii şi a revendicaţiunilor noastre, Hitler i-a răspuns: 1) El a garantat 

graniţele României şi nu ale Ungariei; 2) Idioţi (cuvântul însuşi pe care l-a 

pronunţat Hitler) sunt ungurii dacă cred că germanii şi românii fiind învinşi ei 

vor rămânea tari şi mari în Europa Centrală şi vor face ce vor voi; 3) Dacă 

cumva ungurii ne atacă, ei ne-ar face cel mai mare serviciu. Hitler, bătând în 

masă, a spus că va sili pe unguri să mai trimită trupe şi că are nevoie de trupe 

ungureşti în Balcani. Ar fi încântat de folosirea ungurilor în Balcani, căci îi va 

strica cu englezii. Antonescu a repetat lui Hitler că el nu va întreprinde absolut 

nimic contra englezilor (cum n-a vrut şi nu vrea să ia nici o măsură contra 

polonilor, cehilor şi sârbilor), dar se va apăra dacă aceştia ne-ar ataca. Despre 

legionari a spus lui Hitler că el nu se teme de ei; că, dacă vin în ţară, va şti ce să 

facă cu ei; că el nu are nimic de cerut, nici să se amestece în afacerile 

germanilor, dar că atrage atenţia că germanii nu se pot aştepta la o cooperare a 

tuturor cercurilor româneşti atâta timp cât are impresia că ei susţin pe legionari. 

Antonescu are temeiuri pentru a spune că Horia Sima a fost executat în 

Germania. Asupra situaţiunii generale spune: România are o excelentă situaţie în 

Anglia. În USA, Mrs. [Elie] Gunther, [soţia fostului ministru american la 

Bucureşti în 1937-1941, F. M. Gunther], şi Benton (fostul secretar al Legaţiei 

USA de aici), au declarat a se face reprezentanţii României. Nu ştie întrucât 

evreii nu vor avea influenţă asupra lui Roosevelt. Cu Papa stăm bine. Dar ce e 

cu susţinerea evreilor de dânsul, întreb eu? O sumă de evrei, răspunde 

Antonescu, ca să scape de legile pentru românizare, au început a trece la 

catolicism, calvinism etc. Antonescu a chemat pe [Andrea] Cassulo şi i-a atras 

atenţia. Şi cum se continua, a trimis vreo câţiva neofiţi nou creştinaţi în 

Transilvania. Trecerea la o religie creştină a încetat imediat. Despre războiul din 

Africa e de părere că de mult trupele germano-italiene să se concentreze în 

Tunisia. Dispreţul [faţă] de adversar i-a făcut să rămână în Egipt. Dar, chiar dacă 

ar fi siliţi să evacueze Tunisul, ceea ce nu s-ar face decât după lungi şi dârze 

lupte, germano-italienii au bune poziţii în Sardinia şi Sicilia. A avut azi la dejun 

pe generalul [Alexander] Löhr, comandantul trupelor din Balcani, cu sediul la 

Salonic [vezi supra]. Löhr s-a născut, din tată austriac, în Turnu Severin, unde a 
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urmat şcoala primară. El vorbeşte bine româneşte (are, după spusele lui Dinu, 

nepoţi în armata noastră). Situaţia în Balcani nu-i dă griji. Singuri cei 40 000 de 

sârbi sub [Draja] Mihailovici în Herţegovina, vor trebui reduşi. În Croaţia însă 

Poglavnicul [Ante Pavelici] a făcut greşeala dând mână liberă ustaşilor 

(legionarii croaţi) care au masacrat sute de mii de sârbi şi au creat o stare aşa că 

e nevoie acum de 4 divizii germane şi 5 italieneşti pentru a reduce pe ustaşi; 

operaţiile vor începe în curând. După Antonescu, Croaţia e un stat ce nu poate 

trăit de sine stătător. Turcia e acum în cele mai bune şi intime legături cu noi; se 

teme grozav bolşevici. În Bulgaria, regele şi burghezia sunt contra bolşevicilor; 

poporul este panslav şi comunist. Deplânge situaţia din Franţa şi neînţelegerilor 

dintre francezi […] Despre Conferinţa de la Casablanca dintre Roosevelt şi 

Churchill nu poate vorbi, căci nu are elementele necesare. Despre situaţia din 

ţară spune: ar armata, ţăranii şi lumea săracă din oraşe pe care o ajută cu dânsul. 

Legionarii sunt 2 000 mai răsăriţi şi 10 000 alţii. Puterea lor e cruntă prin frica 

restului lumii, care merge până a le da bani, ca să se pună bine cu ei, dacă ar mai 

veni la putere. Afacerea cu încercarea de fugă a lui Sima în Italia şi cu altele a 

fost pusă la cale de Himmler şi agenţii săi. A răspuns (Antonescu) cum trebuie 

(arestări şi băgări în tabere) şi a spus lui Killinger (care s-a purtat bine şi e loial) 

sus şi tare că el nu tolerează asemenea fapte. A dat peste tot hrana după raţiile 

stabilite, afară de ulei şi zahăr. Transnistria a avut 100 000 vagoane disponibile, 

din care a putut aduce în ţară până acum 28 000. În afară de 72 000 vagoane ce 

prisosesc încă în Trasnistria mai are rezerve în ţară. E mulţumit de Alexianu, de 

Voiculescu şi de Calotescu, [guvernatorii Transnistriei, Basarabiei şi 

Bucovinei]. Cu ardelenii merge mai greu. E revoltat cum cei ce s-au refugiat aici 

şi au făcut averi refuză a da un ban pentru a ajuta pe refugiaţii săraci. Are părere 

foarte rea despre [Ioan] Lupaş (are dreptate s-o aibă). Îi vorbesc de cazul 

Duzinchevici-Lupaş; e revoltat. Mă întreabă despre [Al.] Lapedatu. Răspund: e 

cinstit, bun gospodar, dar strâns şi cu anume defecte ardeleneşti, ca lipsa de 

sinceritate, de pildă. Îmi mai spune că italienii au fost foarte supăraţi despre 

comunicatul dat după întrevedere sa cu Hitler, socotind că se preamărea prea 

mult rostul nostru. Convorbirea noastră a fost curmată la 19,15 de Ică 

[Antonescu], care a venit cu o hârtie. Ică arată obosit, are faţa trasă şi e mult 

slăbit …‖ (Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, p. 188-192). 

 

3 – Amintirile generalului C. Pantazi 

 

 - Fragmente din Memoriile generalului Constantin Pantazi: „Generalul 

Şteflea, văzând că se fac în toamna anului 1942] concentrări masive de forţe 

sovietice în pădurile de la nord de Don şi de regiunea Kletskaia-Serafimovici, 

raportează Mareşalului şi direct lui Hitler că este nevoie de rezerve, întrucât ruşii 

fac pregătiri de ofensivă, <<care se va desfăşura în direcţia Serafimovici-

Morozovskaia.Rostov, cu un grup de forţe, iar cu un alt grup de forţe se va căuta 

să încercuiască trupele ce atacă Stalingradul>>. Despre forţele germano-române 



 237 

generalul Şteflea raporta că <<el sunt întinse ca mărgelele pe aţă, fără rezerve în 

adâncime. Oriunde se va tăia aţa, toate mărgelele se spulberă pe jos>>. 

Rapoartele acestea sunt insistente. Mareşalul intervine personal la Cartierul lui 

Hitler pentru a-i arăta prin adresa scrise situaţia critică. Mihai Antonescu a prins 

şi el câteva vorbe şi îi telegrafiază domnului von Ribbentrop <<situaţia>>, 

fiindcă este şi el <<responsabil ca ministru de Externe>. Toate intervenţiile sunt 

fără efect …‖ (Constantin Pantazi, op. cit., p. 206-207). 
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DREPTURILE ŞI INTERESELE ROMÂNIEI 

ÎN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR POSTBELICE: 

„BIROUL PĂCII” (1942-1944) 

 
În timpul guvernării Ion Antonescu, tânărul colaborator al 

Conducătorului Statului a acţionat şi a fost recunoscut drept Omul nr. 2 al 

regimului. Atu-urile lui Mihai Antonescu (1904-1946), eminent profesor 

universitar specializat în problemele dreptului internaţional, care nu avea nici un 

grad apropiat de rudenie cu Mareşalul, s-au chemat, mai întâi, asistenţa juridică 

acordată lui Ion Antonescu şi, apoi, rolul său activ în convingerea generalului 

de-a acţiona pentru constituirea cabinetului de la 14 septembrie 1940
1
, în care a 

intrat ca titular la Justiţie (14 septembrie – 31 decembrie 1940), iar ulterior 

oficializarea titularizării sale (la date diferite) ca vicepreşedinte al Consiliului de 

Miniştri ori ca lider al departamentelor de Afaceri Străine şi Propagandă 

Naţională; mai mult, în 1941-1944, în cursul deselor deplasări pe front ale 

Mareşalului, acesta l-a lăsat la conducerea cabinetului, calitate în care a condus 

nenumărate şedinţe ale Consiliului de Miniştri, astfel că, de la un moment-dat, 

„uzurpatorul‖ ajunse a-şi asuma fără să pretindă – dar cu voia lui Ion Antonescu 

– titulatura de … Preşedinte al Consiliului de Miniştri.  

Erau poziţii integral acoperite de o activitate extrem de bogată, susţinută 

de o putere de muncă remarcabilă, mai ales în câteva domenii de mare 

însemnătate şi relevanţă – Externe, Justiţie şi Propagandă. Însă ascensiunea 

fulgerătoare s-a dovedit prea curând a-şi releva părţile ei rele, căci, în funcţie de 

evoluţiile nefericite ale situaţiei militare pe Frontul de Est şi de „problemele‖ 

Mareşalului, dar şi de iniţiativele diplomatice controversate, Mihai Antonescu a 

trebuit să accepte a plăti oalele sparte în raport cu Marii Aliaţi de moment – 

Germania şi Italia, faţă de Rege, Biserică şi – de ce nu – faţă de liderii partidelor 

istorice, care, deşi sub interdicţia legii, funcţionau în condiţii cvasi-normale. 

                                      
1
 Într-un remarcabil expozeu, prezentat, la 25 iunie 1942, în şedinţa Consiliului 

de Miniştri pe care a prezidat-o, prof. Mihai Antonescu a precizat că, în vara-toamna 

anului 1940, în condiţiile în care România era „complet izolată‖ pe plan internaţional, el 

şi istoricul Gh. I. Brătianu au avut un rol decisiv întru determinarea generalului I. 

Antonescu de-a prelua conducerea statului şi de-a determina orientarea Bucureştilor 

spre Berlin şi Roma, ca singur mijloc „să ne apărăm împotriva Rusiei‖ (M. D. Ciucă, 

ed., Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, VII, 

mai – iulie 1942, Bucureşti, 2003, p. 390). 
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Toate acestea au survenit, mai ales, în primăvara anului 1943, atunci 

când, Axa Berlin-Roma-Tokio fiind într-o fază delicată a desfăşurării 

ostilităţilor pe toate fronturile, Adolf Hitler a decis să-l invite pe Ion Antonescu 

la Salzburg (Castelul Klessheim) pentru întrevederi planificate pe două zile (12-

13 aprilie). Cum Berlinul deja interceptase probe concrete relativ la negocierile 

secrete de pace angajate de trimişii lui Mihai Antonescu cu delegaţii anglo-

americanilor şi cum, totodată, acesta se exprimase că „politica română e 

independentă faţă de Germania”, Hitler a declanşat în prezenţa Mareşalului 

Antonescu un atac virulent la adresa ministrului de Externe al României
2
. 

Mareşalul n-a scăpat asaltului decât dându-i Führerului asigurări de „loialitate‖ 

sau promiţându-i în mod ferm că „nu va lua niciodată vreo iniţiativă [în 

purtarea războiului] fără a-i da anterior de ştire”
3
. Cu toate acestea, „cazul‖ 

Mihai Antonescu avea să revină pe agenda convorbirilor Hitler – Antonescu de 

la Klessheim şi în ziua următoare
4
, liderul român exprimând partenerului 

garanţii în sensul că principalul său colaborator „a munci prea mult şi nu s-a 

menajat deloc”, fiind, mai mult decât sigur, „obosit şi surmenat”
5
.  

De asemenea, Conducătorul Statului Român l-a rugat pe Hitler să admită 

că nu se putea despărţi imediat de Mihai Antonescu, întrucât „l-ar durea şi ar 

avea puternice remuşcări”, mai ales că persoana vizată „şi-a pus viaţa în joc 

alături de Mareşal”
6
. În consecinţă, Hitler a cedat, dar nu fără a preciza că 

„statele sunt reprezentate de oameni”, iar, pentru el, România însemna 

Mareşalul, care continua a se bucura „de încrederea sa totală şi 

necondiţionată”. „Fără această încredere absolută în Mareşal – a continuat 

Hitler – el (Führerul) nu şi-a fi îndreptat niciodată atenţia asupra României. 

                                      
2

 Vezi Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, 1999, p. 185-189. 
3
 Ibidem, p. 190-191. 

4
 Ibidem, p. 195-197. 

5
 Ibidem, p. 197. 

6
 Ibidem. 
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Regele [Mihai I] e un copil, dar şi copiii pot deveni periculoşi când ajung pe 

mâini rele …”
7
 Era o sumbră premoniţie, împlinită la 23 august 1944, dar, pe 

moment, Mareşalul, şi în consecinţă Mihai Antonescu, au scăpat de furia 

Führerului … 

 

 
 

Interesant este că toate reproşurile şi neliniştile lui Hitler în ceea ce-l 

priveau pe Mihai Antonescu erau întemeiate! Cercetările istoricilor români şi 

străini au dezvăluit că liderul diplomaţiei Bucureştilor, în adevăr, întreprinsese 

unele sondaje, mai mult ori mai puţin concrete, pentru o pace separată cu anglo-

americanii
8
. De altfel, nu a fost deloc straniu că, a doua zi după discuţiile Hitler 

– Antonescu, ministrul Italiei la Bucureşti, Renato Bova Scoppa, a aflat detalii 

pe marginea reuniunii de la Salzburg, astfel că în Memoriile sale avea să 

consemneze: „În aprilie 1943, Mareşalul Antonescu a făcut o altă călătorie la 

MCG German. Hitler l-a primit cu o anume răceală şi l-a interogat asupra 

tratativelor de pace pe care guvernul român le-a întreprins în ultima vreme în 

diverse direcţii. Hitler a dramatizat mult lucrurile şi i-a spus Mareşalului: 1) că 

ministrul român la Madrid, [Nicolae Gr.] Dimitrescu, se oferise faţă de 

<<corpul diplomatic>> (sic!) de acolo să trateze pacea în numele Axei; 2) că 

ministrul român la Berna, [Nicolae Enric] Lahovary, luase contact cu nunţiul 

apostolic Bernardini, în acelaşi scop; 3) că tratative similare au fost făcute de 

ministrul [Victor] Cădere la Lisabona, la Salazar; 4) că germanii descifraseră o 

                                      
7
 Ibidem. 

8
 Cf. Mihai Pelin, Diplomaţie de război. România – Italia, 1939 – 1945, 

Bucureşti, Editura Elion, 2005, passim; Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri, 1939-

1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 251 şi urm.; Ion Calafeteanu, 

România, Italia şi  ideea unei “Axe Latine” (1941-1942), în Paradigmele istoriei, II, 

coordonator Stela Cheptea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 501- 511.  
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telegramă transmisă de Cordell Hull la Lisabona, în care se dădeau instrucţiuni 

ministrului american în Portugalia <<să susţină>> eventualele iniţiative ale d-

lui [Mihai] Antonescu. Hitler a declarat sec Mareşalului Antonescu: nimeni nu 

putea să vorbească în numele Axei; că el nu intenţiona să discute despre pace 

atunci când războiul trebuia considerat ca îndreptându-se spre victorie, graţie 

mai ales campaniei submarine […] Întâlnirea [Hitler-Antonescu] s-a încheiat 

printr-un comunicat bătător la ochi, în care se vorbea despre <<lupta împotriva 

plutocraţiei anglo-saxone>> şi despre <<război până la victorie, fără 

compromisuri>>. Tânărul [Mihai] Antonescu a simţit tot ridicolul situaţiei. Mi-

a spus textul: <<L-am întrebat pe Mareşal cum a putut să accepte un comunicat 

atât de emfatic şi mustrări netede contra suveranilor noştri şi dacă era normal 

ca, după toate sacrificiile făcute de România pentru cauza comună, să fim 

trataţi ca nişte funcţionari subalterni, cărora li se dă un blam public>> …”
9
 

 

 
 

Că Hitler nu se înşela, deducem categoric din recunoaşterile proprii ale 

lui Mihai Antonescu relativ la precizările ce-i făcuse lui Manfred von Killinger, 

la Bucureşti în 16, 22 şi 26 februarie 1943, despre necesitatea contactelor sale 

diplomatice cu Aliaţii anglo-americani, prin mijlocirea Ankarei şi Lisabonei. „I-

am arătat d-lui von Killinger – se explică liderul Externelor de la Bucureşti – 

preocuparea pe care o am de a vedea cum războiul ajunge să epuizeze forţele 

Europei, în timp ce Rusia îşi conservă rezerve mari industriale şi militare, şi 

mai are şi sprijinul anglo-americanilor şi i-am spus că acţiunea mea 

diplomatică, atât la Ankara, cât şi la Lisabona, va tinde tocmai să arate 

                                      
9
 Apud Mihai Pelin, Diplomaţie de război, p. 142-143. 
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primejdia rusă şi subestimarea pericolului slav în faţa civilizaţiei Europei. Dl. 

von Killinger a împărtăşit punctul meu de vedere”
10

.  

  

 
 

Fragment din cuvântarea la Radio Bucureşti (22 iunie 1941) 

 

Tot pe atunci, mai precis la 19 februarie 1943, într-un raport diplomatic 

trimis nou ministrul italian de Externe, Bova Scoppa surprindea că, la Bucureşti, 

„dezacordul dintre cei doi Antoneşti se agrava pe măsura agravării situaţiei 

militare”
11
, expeditorul având, bineînţeles, cuvinte de laudă pentru prietenul 

său, prof. Mihai Antonescu, care, „tânăr, dinamic, chinuit de marile 

responsabilităţi pe care şi le-a asumat, neliniştit de destinul naţiunii, convins 

fiind că nu mai există speranţe de victorie” ar fi făcut eforturi „pentru a încerca 

să găsească o cale de ieşire onorabilă [din războiul alături de Axă] pentru ţara 

sa”; el s-ar strădui „să se opună prin toate mijloacele intenţiei Conducătorului 

de a trimite alte divizii pe frontul rusesc. Mai mult, vrea să recheme forţele 

dispersate şi, simţind că uraganul se apropie de frontierele lor, intenţionează să 

se gândească la apărarea citadelei româneşti”
12
. Asemenea intenţii, atribuite 

lui Mihai Antonescu, erau mai mult ca sigur, exagerate, singura realitate ce se 

                                      
10

 Apud J. C. Drăgan, ed., Antonescu. Mareşalul României şi răsboaiele de 

reîntregire, III, Cannaregio/Veneţia, Editura Nagard, p. 354). 
11

 Mihai Pelin, Diplomaţie de război, p. 129. 
12

 Ibidem.  
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impunea fiind aceea că tizul Mareşalului – cu sau fără ştiinţa acestuia?! – 

încerca „ceva‖… 

Nu mai târziu decât la 1 aprilie 1943, înregistra acelaşi Bova Scoppa în 

Memoriile sale, „[Mihai] Antonescu mi-a spus – şi eu am referit totul, în 

aceeaşi zi, la Roma – că <<pericolul rus, epuizarea progresivă a Europei în 

ceea ce priveşte mijloacele şi rezistenţa morală, ameninţarea anglo-saxonă care 

se profila în dimensiuni mereu mai formidabile, îl făceau să considere necesar 

să acţioneze pentru a şti care puteau să fie intenţiile inamicilor noştri şi dacă nu 

era posibil să se pună bazele unei păci de compromis cu America şi Anglia. Cu 

ocazia vizitei lui [Paul Otto] Schmidt la Bucureşti, Ribbentrop mi-a făcut 

cunoscut – a continuat Antonescu – că el consideră inoportună o asemenea 

activitate. Însă eu aş ignora datoriile mele de om responsabil faţă de istoria 

ţării mele dacă ar trebui numai să mă supun. După cum nu vrem ca România să 

fie o feudă germană după încheierea păcii, tot aşa nu dorim să fie în timpul 

războiului. Noi dăm soldaţii şi petrolul, dar trebuie să ştim până unde se vrea să 

se meargă…>>”
13

. 

Informaţiile inedite de care dispunem confirmă integral derularea de-

acum cunoscută a evenimentelor diplomatice şi tentativele lui Mihai Antonescu. 

În context, avem în vedere un document, descoperit recent în fondul Preşedinţiei 

Consiliului de Miniştri de la Arhivele Naţionale din Bucureşti, reprezentând 

stenograma conversaţiilor din 16 martie 1943 din cabinetul lui Mihai Antonescu 

cu principalii săi colaboratori din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale: 

- Prof. Alexandru Marcu, subsecretar de stat; 

- Al. Bădăuţă, Secretar General; 

- Mircea Grigorescu, Directorul Presei; 

- Radu Teodorescu, şeful Contenciosului
14

. 

Dintre problemele dezbătute, colaboratorii prof. Mihai Antonescu au 

insistat asupra reclamaţiilor sosite pe atunci la adresa prof. Sextil Puşcariu, 

reputat filolog, membru al Academiei Române, directorul în exerciţiu al 

Institutului Cultural Român din Berlin. Mihai Antonescu n-a aflat – în afara 

termenului de „fanariot‖ – un alt cuvânt mai potrivit pentru a califica 

comportamentul filologului, iar, în continuare, a făcut o cuprinzătoare declaraţie 

privind chiar tema aflată în atenţia noastră: 

„ […] N-a învăţat nimic Neamul Românesc. 

Trei veacuri ne-am dat peste cap, de la epoca voievodală, cea mai 

măreaţă şi frumoasă din istoria noastră, trei veacuri n-am existat, am fost nişte 

râme în pământ, expuşi la toate invaziile şi nu am învăţat nimic, tot slugi, 

ticăloşi, fanarioţi. 

                                      
13

 Ibidem, p. 137-138. 
14
Arhivele Naţionale ale României (Arhivele Istorice Centrale), Bucureşti, fond 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 307/1940, f. 326 şi urm. (În continuare, se va 

cita: ANIC). 
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Eu îndrăznesc să-i spun lui Hitler: sunt contra Imperialismului în 

Europa şi voi fi cel dintâi să-l combat, fiindcă este cea mai mare greşeală. 

Eu spun ce cred şi nu s-a născut omul care să mă înveţe să fac altfel şi 

să lupt împotriva intereselor ţării mele. 

Şi găsesc ticăloşi de aceştia, care se duc să lucreze contra noastră. 

Atunci când a fost vorba de interesele ţării mele, când a fost vorba să 

semnez cu d-l Ribbentrop un act, am spus: dacă acel act nu marchează semne 

de onoare şi de respect faţă de ţara noastră, refuz să semnez […] 

[Mihai Antonescu i-a declarat lui Manfred von Killinger, ministrul 

german la Bucureşti:] Vreau să dirijez eu propaganda. Eu ştiu când trebuie să 

fac propagandă antisemită, eu ştiu dacă trebuie să fac propagandă contra lui 

[F. D.] Roosevelt. 

Eu v-am spus că refuz să atac grosolan pe Roosevelt; poate să mă 

interpreteze ca duşman, sau ca echivoc, eu sunt leal: nu-l atac pe Roosevelt. 

Roosevelt este şeful unei Mari Puteri – şi d-lui Ribbentrop în faţă i-am 

spus: D-le von Ribbentrop, nu există pe acest pământ o singură pace 

unilaterală, este numai pacea perpetua şi din ea nu s-a întors nimeni ca să ne 

spună cum este, dar toate celelalte păcii sunt bilaterale: Marile Puteri se înţeleg 

şi ranchiunele le plătesc statele mici şi mijlocii. 

Nu doresc ca Neamul Românesc să plătească ranchiunelor Dv.  

Iar, pe de altă parte, ca etic, eu sunt dascăl, D-le Ministru, cred în 

valoarea morală educatoare a marilor principii care conduc naţiunile, cred că 

Neamul Românesc trebuie să meargă pe această linie. 

El nu atinge nici chiar popoare mai mici şi nu le ofensează,el are o linie 

istorică de demnitate naţională şi răspunde la ofense, dacă ofensele pot să-l 

atingă. 

Dar, ca el să profereze ofense grosolane şi să practice metode de 

propagandă vulgare, acesta este un lucru pe care eu îl resping, nu numai faţă 

de Marile Puteri, dar chiar faţă de statele mici. 

M-aţi pomenit pe mine, D-le Bădăuţă, D-le Grigorescu, în acţiunea de 

presă recomandând grosolănii de doi ani şi jumătate, de când dirijez acţiunea 

de presă, am tolerat eu pe plan intern să se facă cele mai mici atacuri? 

[…] Sunt naţional, n-am doctrină politică, n-am partid de făcut, n-am 

sectă de protejat, sunt naţional şi afirm şi pe plan internaţional, şi pe plan 

intern, că, dacă nu înjghebăm o uniune naţională, ne pierdem din nou graniţele 

– şi aceasta am s-o spun la cea dintâi ocazie publică […]”
15

. 

Este greu de crezut că avertismentul transmis de Hitler lui Mihai 

Antonescu, prin Mareşalul Antonescu, ar fi fost cumva luat serios în seamă la 

Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti. Dimpotrivă, şeful diplomaţiei 

române, prin oamenii săi de încredere, şi-a intensificat contactele cu sursele 

aliate, ritmul şi seriozitatea lor sporind pe măsură ce situaţia militară a tuturor 

                                      
15

 Ibidem, f. 331-335. 
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statelor Axei se deteriora iremediabil. Fapt pe care Mihai Antonescu, foarte bine 

informat, nu putea să-l neglijeze. Aşa, de pildă, la numai o lună de zile după 

Salzburg, deci la 12 mai 1943, întâlnindu-se cu Bova Scoppa, Mihai Antonescu 

l-a înştiinţat despre revenirea momentană la Bucureşti a generalului Ion 

Gheorghe, ataşatul nostru la Berlin, care a dezvăluit intenţiile ofensive ale 

Reichului nazist, deşi „potenţialul războinic german este mult diminuat”. În 

ceea ce-l privea însă Mihai Antonescu a precizat fără nici un fel de ezitare: 

„<<Acum, informaţiile noastre ne spun că ruşii au încă mari resurse; aceştia 

atacă în condiţiile unui lux de mijloace şi de trupe. Nu există vreun dubiu că 

Germania, în acest an, va face un efort gigantic. Dar de ce trebuie să excludem 

faptul că un efort tot atât de gigantic vor face şi inamicii noştri? Şi, dacă în 

această iarnă [1943-1944] ruşii vor declanşa o altă ofensivă, ca aceea din acest 

an [1942-1943], ce se va întâmpla cu armatele noastre în cazul când, în acelaşi 

timp, vom trebui să facem faţă ameninţării anglo-saxone din Vest? Problema 

începea să se pună în termeni dramatici şi chiar pe Conducător îl neliniştea 

foarte mult. Eu cred că faţă de aceste aspecte foarte grave ale situaţiei generale 

ar fi mai mult decât urgent ca Italia şi România să se consulte pentru a stabili o 

identitate de acţiune, care ar putea să fie de o importanţă decisivă pentru 

viitorul ţărilor noastre>>”
16

. Împrejurările fiind serioase, Mihai Antonescu se 

decise a trece la acţiune şi, în acest sens, la 27 iunie 1943,  urmat a doua zi de 

Bova Scoppa, a plecat la Roma pentru a discuta personal cu Benito Mussolini 

problema constituirii unei ‖Axe latine‖ italo-române care să preia iniţiativa unor 

negocieri de pace separată cu Aliaţii anglo-saxoni
17
. Ministrul român de Externe 

avea să fie primit la 1 iulie 1943 de către Mussolini, care însă îi va recomanda o 

aşteptare de două luni, după care Ducele se angaja să-l provoace personal pe 

Hitler. Iar, dacă acesta refuza, Mussolini a promis să acţioneze. N-a mai fost 

cazul, evident, în condiţiile în care Ducele, în urma complotului de la 25 iulie 

1943, a fost înlăturat de la putere
18

. 

Ceea ce n-a constituit un motiv pentru ca Bucureştii să sisteze contactele 

diplomatic separate cu Aliaţii. După cum se cunoaşte foarte bine, ele au 

continuat, fără a fi nicicum finalizate, context în care s-a precipitat lovitura de 

stat din 23 august 1944
19
, iar finalmente, în 1946, Antoneştii vor ajunge în faţa 

plutonului de execuţie. 

 

                                      
16

 Apud Mihai Pelin, Diplomaţie de război, p. 145. 
17

 Ibidem, p. 160. În context, Mihai Antonescu a avut în vedere şi reconstituirea 

unei „Mici Înţelegeri‖, reunind România, Slovacia şi Croaţia (vezi Petre Otu, Mihai 

Antonescu visează o altă Mică Antantă – 

http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1999/current/mi41/htm). 
18

 Mihai Pelin, Diplomaţie de război, p. 160 şi urm. 
19

 Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1939 – 1944. România şi proba 

bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 23-77. 

http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1999/current/mi41/htm
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Mihai Antonescu - 

Jilava, 1 iunie 1946 

 

         *** 

 

Nimic n-a fost întâmplător. Pentru a reintra în deplinătatea drepturilor 

sale istorice, grav încălcate în 1940, pentru refacerea unităţii naţionale integrale 

şi pentru afirmarea intereselor sale fundamentale, România, cu începere de la 22 

iunie 1941, a participat la conflictul mondial din 1939-1945. Chiar dacă alături 

de Reichul lui Adolf Hitler, un aliat cu siguranţă incomod şi compromis, 

hrăpăreţ şi detestat, la nivel naţional ori mondial. Se adaugă precizarea, 

numaidecât necesară şi logică, în ordinea lucrurilor, că, de partea cealaltă, Marea 

Britanie sau Statele Unite ale Americii, de exemplu, aliindu-se cu Stalin 

împotriva lui Hitler, n-au făcut cumva o „alegere‖ ceva mai ... fericită! Dar, se 

vede cât de colo, triumfase, cum altfel la vremuri de restrişte, străvechiul adagiu: 

La război ca ... la război! Iar, pentru această situaţie, României avea să i se afle 

culpa finală. Aceea că, în vreme ce Naţiunile Unite, în frunte cu S.U.A., 

U.R.S.S. şi Marea Britanie, au repurtat victoria în 1945, România – deşi a 

susţinut şi a fost susţinută (?) de o serie de aliaţi europeni, toţi (Hitler, Mussolini 

şi vasalii lor), exceptându-l pe Mannerheim, odioşi sau, cel puţin, deocheaţi
20

 – 

                                      
20

 La 18 iulie 1941, în memoriul trimis generalului I. Antonescu, Iuliu Maniu, 

subliniind că susţinea războiul României pentru eliberarea Basarabiei, nordului 

Bucovinei şi ţinutului Herţa, îşi exprima însă rezerve faţă de alianţa cu Reichul nazist şi 

sateliţii săi, apreciind că „şi tovărăşia de arme de până acum, impusă de împrejurări, 

este cât se poate de supărătoare (subl. ns.)‖, mai ales că Bucureştii nu primiseră 

dinspre Berlin, până atunci, după cum şi ulterior, „nici o satisfacţie în problema 

Transilvaniei‖ (cf. Ion Calafeteanu, ed., Iuliu Maniu – Ion Antonescu. Opinii şi 

confruntări politice. 1940-1944, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, p. 80). În acelaşi 

sens, diplomatul Gh. Barbul s-a exprimat fără rezerve: „Personal, nu găsesc întru nimic 

mai grav, nici mai ruşinos să fi fost aliat cu Hitler decât aliat cu Stalin (subl. ns.)‖ (cf. 
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l-a pierdut. Or, după cum e stabilit cu rigurozitate, în istorie „dreptul‖ 

obligatoriu la judecată nu aparţine decât învingătorilor; nicidecum celor învinşi! 

Dar, deşi angrenaţi în război, unul mondial şi total în toate privinţele, de 

prin 1942-1943, după unele succese militare şi politico-diplomatice iniţiale, 

lipsiţi şi de şanse, Bucureştii s-au preocupat să prepare temeiurile păcii ce avea a 

succede războiului în plină desfăşurare. Mareşalul Ion Antonescu şi Mihai 

Antonescu au afirmat cu tărie, la Bucureşti sau în faţa liderilor de la Berlin, că 

românii nu-s „un popor de misiune mondială‖
21
, dar au identificat „traiectoria‖ 

neamului ca fiind una de factură şi proporţii europene
22

. S-a cristalizat, în 

consecinţă, ideea că, indiferent de cursul şi de soarta ostilităţilor, România nu-şi 

putea îngădui a se dezinteresa de pacea de mâine
23
, impunându-se o acţiune 

conjugată vizând, în esenţă, două obiective: – unul propagandistic şi, celălalt, 

organizatoric, de documentare. Devansând oarecum lucrurile, vom preciza că, la 

6 martie 1943, Mihai Antonescu, ca vicepreşedinte al Guvernului şi titular al 

departamentelor Afacerilor Străine şi Propagandei Naţionale, a motivat 

necesitatea absolută de a se începe „a pregăti, într-un sistem organizat, întregul 

material documentar cu care Ţara noastră, de o parte, să-şi desăvârşească 

propaganda internaţională, iar, pe de altă parte, să-şi pregătească apărarea 

drepturilor şi înfăţişarea revendicărilor sale la Conferinţa de Pace (subl. 

ns.)‖
24
. În aprecierea faptelor, trebuie luat în consideraţie acest element decisiv, 

şi anume că iniţiativele ministrului de Externe al României şi-au avut sorgintea 

şi s-au desfăşurat nu în perioada în care situaţia pe Frontul de Est era 

defavorabilă forţelor Axei, ci, din contra, atunci Wehrmachtul şi trupele aliate 

dispuse pe teritoriul U.R.S.S. se aflau în culmea expansiunii şi succeselor lor, o 

dată cu declanşarea şi desfăşurarea ofensivei spre sud-est (28 iunie – 18 

noiembrie 1942)
25
. Evident preocupat de destinul României în perspectiva 

războiului şi a organizării lumii postbelice, Mihai Antonescu a opinat – 

apreciem – cu sinceritate atunci când a precizat: „ ... Toţi avem datoria să 

înţelegem că reorganizarea europeană depinde de puterea cu care fiecare stat 

va şti să-şi afirme nu numai pe câmpurile de bătaie puterea şi prezenţa lui, dar 

depinde şi de metoda, de puterea de persuasiune, de forţa de convingere şi de 

                                                                                                    
Gh. Buzatu, Trecutul la judecata istoriei. Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 265).  
21

 Arhivele Naţionale ale României, Arhiva Istorică Centrală, Bucureşti, fond 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar, dosar 1 075/1943, f. 3 

(Expunerea lui M. Antonescu în faţa Biroului Păcii, Bucureşti, 6 martie 1943) (În 

continuare, se va cita: ANIC, fond PCM – CM).  
22

 Ibidem, f. 14.  
23

 Ibidem, f. 3.  
24

 Ibidem, f. 2.  
25

 Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de 

Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, p. 25.  
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prezentare a adevărului, a rosturilor şi răspunderilor pe care se va rezema 

ordinea Europei de mâine. Poporul român are toate însuşirile pentru ca să 

contribuie la ordinea de mâine, la reconstrucţia Europei, pentru că este un 

popor curat, întreg, cu puteri de muncă şi cu puteri de jertfă. Depinde prin 

urmare de apărarea pe care o facem drepturilor lui ca să-i aşezăm destinul în 

matca pe care Europa o va deschide popoarelor de mâine (subl. ns.)‖
26

. 

Potrivit documentaţiei existente, în fapt Mihai Antonescu, deja la 18 mai 

1942 avansase, în cadrul Consiliului de Miniştri, o serie de instrucţiuni pentru 

constituirea organismului destinat să se ocupe, prioritar şi exclusiv, cu 

problemele pregătirii participării României la viitoarea Conferinţă de Pace. 

Preparativele anticipate au rezultat direct din experienţa Congresului Păcii de la 

Paris din 1919-1920, precum şi din exemplul oferit pe atunci de diplomaţia 

horthystă, în privinţa căreia Mihai Antonescu aflase că, „în pivniţele 

Ministerului Afacerilor Străine ungar şi într-o clădire specială la Budapesta, 

Ungaria are pregătite sute de volume cu tot materialul pentru Conferinţa de 

Pace, orişicare i-ar fi tendinţa‖
27
. Constatând că noi „nu ne-am trezit‖

28
, liderul 

diplomaţiei române a decis că sosise momentul pentru ca să se „treacă serios‖ la 

muncă
29
. Realităţile momentului erau tragice în viziunea demnitarului: „ ... Cu 

pământul frânt, cu graniţele sfâşiate, prăbuşiţi în mândria şi în drepturile noastre, 

– încă stăm într-o beatitudine şi aşteptăm ca alţii să ne facă istorie?! – fie de pe 

malurile Tamisei, fie de la Directoratul lui Auswärtiges Amt
30

, fie de la Roma, 

fie de la Moscova‖, de unde şi concluzia naturală care se impunea: „Neamul 

românesc nu trebuie să-şi împrumute conştiinţa din capitalele lumii, ci trebuie 

să-şi trăiască conştiinţa propriei lui răspunderi (subl. ns.)‖
31
. Organismul în 

sarcina căruia au fost concentrate preparativele în vederea forumului mondial 

postbelic a fost denumit simplu – Biroul Păcii
32
, deşi ulterior (1942-1944) s-au 

făcut adesea referiri fie la o Comisie
33

, la un Consiliu
34

 sau la un Oficiu de 

                                      
26

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 514/1942, f. 21 (expozeu rostit la 16 iunie 

1942 în faţa Comisiei pentru strângerea materialului documentar în vederea Conferinţei 

de Pace).  
27

 Ibidem, f. 59 (expozeul rostit la 19 august 1942 la Consiliul în vederea 

strângerii materialului documentar pentru Conferinţa de Pace). Mai mult decât atât, în 

1919-1920, la Paris, „Ungaria s-a prezentat la Conferinţă şi a obţinut drepturi numai 

datorită meşteşugitei sale propagande şi sistemului său serios de a-şi înfăţişa 

documentarea (subl. ns.)‖ (ibidem, f. 52). 
28

 Ibidem, f. 52-53.  
29

 Ibidem, f. 70.  
30

 Ministerul de Externe din Berlin.  
31

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 514, f. 53  
32

 Mioara Anton, Biroul Păcii şi propaganda în interes naţional, în „Dosarele 

istoriei‖, Bucureşti, nr. 12/2005, p. 25.  
33

 La reuniunea constitutivă din 16 iunie 1942 (ANIC, fond PCM – CM, dosar 

514/1942, f. 1-39).  
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Studii, care însă, trebuie precizat pentru evitarea confuziilor, au reprezentat 

segmente şi n-au acoperit niciodată întregul. Beneficiind de toată susţinerea 

Mareşalului
35
, Mihai Antonescu a procedat, în iunie-iulie 1942, la organizarea şi 

impulsionarea Biroului Păcii
36

 potrivit unor principii dezvoltate atât în şedinţa 

de constituire a organismului din 16 iunie 1942
37
, cât şi la reuniunile unora 

                                                                                                    
34

 Ibidem, f. 40-126 (stenograma reuniunii din 19 august 1942).  
35

 Cf. Mihai Antonescu, <<Dacă vrei să câştigi războiul, trebuie să pregăteşti 

pacea>>, Cluj-Napoca, 1991 (Cuvânt înainte de Ion Ardeleanu).  
36

 Vezi Ion Ardeleanu, „Biroul Păcii”: Proiecte privind soluţionarea problemei 

frontierelor României şi bune relaţii în Balcani (19421943), în „Europa XXI‖, Iaşi, vol. 

I-II/1992-1993, p. 128-132; Petre Otu, Biroul Păcii, în „Document‖, Bucureşti, nr. 

1/2000, p. 42-49; Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti Mileniul III, 2005, p. 

447-468; Mioara Anton, Biroul Păcii şi propaganda în interes naţional, p. 24 şi urm.; 

Petre Otu, ed., Pacea de mâine. Documente ale Comisiei constituite în vederea 

pregătirii Conferinţei de Pace după cel de-al doilea război mondial (1942-1944), 

Bucureşti, Editura Militară, 2006. Relevăm în context că datorăm istoricului militar 

Petre Otu cel mai consistent volum consacrat Biroului Păcii. Beneficiind de un titlu 

inspirat, Pacea de mâine, volumul reuneşte unele dintre documentele esenţiale (datând 

mai ales din 1942) relativ la activitatea comisiilor Biroului Păcii; de asemenea, el 

beneficiază de un amplu studiu introductiv, care, în afara unor minime deficienţe, 

reprezintă contribuţia cea mai serioasă în domeniu (ibidem,p. 5-43). Astfel că, în 

consecinţă, de-acum cunoaştem mai bine care a fost opera Biroului Păcii, cum şi-a 

desfăşurat activitatea, care au fost etapele, cine a fost cuprins şi care au fost rezultatele 

concrete ale organismului. În egală măsură, se desprind concluzii interesante privind 

rolul şi locul României în desfăşurarea conflagraţiei mondiale din 1939-1945, s-a extins 

perspectiva în abordarea diplomaţiei Bucureştilor în context, fiind posibile noi şi 

originale concluzii. 
37

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 514/1942, f. 1-32. Tot atunci s-au organizat 

cele 7 comisii ale Biroului Păcii (I – istorică; II – presă şi propagandă; III – etnică, 

biologică şi statistică; IV – politică; V – juridică; VI – economică; VII – financiară) 

(ibidem, f. 35-39), succedate aleatoriu de o comisie pentru reluarea tratativelor cu 

Bulgaria (idem, dosar 512, f. 270-284, 285-315, 316-341, 349-366) sau o alta maghiară 

(ibidem, f. 69-73). Referitor la componenţa comisiilor, se impunea prezenţa unor 

personalităţi, membri ai Academiei Române şi profesori universitari, îndeosebi istorici, 

precum: Gh. Brătianu, C. C. Giurescu, Vladimir Dumitrescu, I. Lupaş, I. Nistor, Gh. 

Fotino, Victor Papacostea, I. Petrovici ş.a. (Comisia I); Alexandru Marcu, Lucian Blaga, 

Liviu Rebreanu, Pamfil Şeicaru, I. Simionescu ş.a. (II); Silviu Dragomir, Anton 

Golopenţia, Sabin Manuilă, Simion Mehedinţi, Vintilă Mihăilescu, Valer Pop, Romulus 

Vuia ş.a. (III); Eftimie şi Ervin Antonescu, Gh. Barbul, N. Daşcovici, Gh. Davidescu, 

Romulus Dianu, Gh. Fotino, Mircea şi Horia Grigorescu, Gh. şi Radu Meitani, Al. 

Oteteleşanu, Valer Pop, Gh. Sofronie, Pamfil Şeicaru, I. G. Vântu, Ovidiu Vlădescu, 

Virgil Veniamin ş.a. (IV); Eftimie şi Ervin Antonescu, Ion Finţescu, D. D. Gerota, Radu 

Meitani, Al. Oteteleşanu, Ilie Popescu-Spineni, Gh. Sofronie, I. G. Vântu, Ovidiu 

Vlădescu ş.a. (V); C. Buşilă, Grigore Antipa, Eftimie Antonescu, Victor Bădulescu, 

Valeriu Bulgaru, I. Christu, N. Cornăţeanu, D. D. Gerota, Aurel Gociman, Gh. Ionescu-
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dintre comisii
38
. Răspundem cu toţii – a insistat Mihai Antonescu – pentru 

„pregătirea materialului pentru apărarea drepturilor noastre şi înfăţişarea 

revendicărilor româneşti în faţa Conferinţei de Pace (subl. ns.)‖
39

. Sub aspect 

doctrinar şi organizatoric, discursurile rostite de Mihai Antonescu la reuniunile 

din 16 iunie 1942
40

, la fondarea Biroului Păcii, şi, mai ales, la 19 august 1942
41

, 

în cursul dezbaterilor vizând strângerea materialului documentar pentru 

Conferinţa Păcii
42

, au fost fundamentale
43
. Reţinem formularea scopului 

acţiunii, motivată din start, adică la 16 iunie 1942, în prezenţa a numeroşi 

invitaţi de prestigiu (miniştri şi oameni de ştiinţă şi cultură, diplomaţi, ziarişti)
44

:  

„Domnilor Miniştri, Domnilor, un dicton bătrân şi plin de înţelepciune 

spunea: <<Si vis pacem para bellum>>. Cred că la acesta omul modern trebuie 

să adauge un nou dicton: Dacă vrei să câştigi războiul, trebuie să pregăteşti 

pacea (subl. ns.)‖
45

.  

Au existat, în condiţiile precizate, temeiuri serioase, pentru care, în cazul 

membrilor Biroului Păcii, acesta a rămas în memoria lor drept Comisia Mihai 

Antonescu. Se impune a preciza, în acest loc, că, opera încredinţată Biroului 

Păcii şi membrilor comisiilor sale a fost de excepţională semnificaţie politico-

                                                                                                    
Siseşti, I. Lapedatu, Gh. Leon, M. Nasta, Gh. Strat ş.a. (VI); N. Stoenescu, Mircea 

Vulcănescu, Victor Bădulescu, I. Lapedatu, M. Nasta, Gh. Leon ş.a. (VII) (ibidem, f. 35-

39). În Anexa acestui capitol, cititorul poate consulta unele din cele mai semnificative 

paginii de corespondenţă schimbate în epoca războiului între unii dintre membrii 

Biroului Păcii şi liderii regimului antonescian.  
38

 Idem, dosar 512/1942, passim (stenogramele reuniunilor dintre 17 iunie şi 13 

august 1942 ale diverselor comisii).  
39

 Idem, dosar 514/1942, f. 44.  
40

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 514/1942, f. 1-39.  
41

 Ibidem, f. 40-126.  
42

 Ibidem, p. 293-331.  
43

 După cum şi intervenţiile sale ulterioare, tot în faţa Biroului Păcii, la 

Bucureşti, în 6 martie 1943 (ANIC, fond PCM, dosar 1 075/1943, f. 2-36), 13 martie 

1943 (ibidem, f. 84-111) şi 20 martie 1943 (ibidem, f. 112-125) sau la Sibiu, în 19 iulie 

1943, în prezenţa lui Ion Antonescu (ibidem, f. 127-191). 
44

 Dintre care reţinem: Ion Petrovici, N. Stoenescu, C. Buşilă, C. Pantazi, Gh. 

Jienescu, Mircea Vulcănescu, Alexandru Marcu, Grigore Antipa, Eftimie şi Ervin 

Antonescu, Alexandru Bădăuţă, Gh. Barbul, Gh. Brătianu, I. Chinezu, N. Daşcovici, 

Gh. Davidescu, Romulus Dianu, Silviu Dragomir, Vladimir Dumitrescu, Ion Finţescu, 

G. Fotino, D. D. Gerota, C. C. Giurescu, Aurel Gociman, Mircea şi Horia Grigorescu, I. 

Lapedatu, Gh. Leon, I. Lugoşianu, Sabin Manuilă, Simion Mehedinţi, Radu şi Gh. 

Meitani, Grigore Niculescu-Buzeşti, I. Nistor, Alexandru Oteteleşanu, Z. Pâclişanu, 

Petre şi Victor Papacostea, Valer Pop, Ilie Popescu-Spineni, Pamfil Şeicaru, I. 

Simionescu, N. Smochină, Gh. Sofronie, Ilie Şteflea, Gh. Strat, I. G. Vântu, Ovidiu 

Vlădescu, Romulus Vuia ş. a.) (ANIC, fond PCM – CM, dosar 514/1942, f. 1-3).  
45

 Ibidem, p. 4; Petre Otu, ed., Pacea de mâine, p. 296. M. Antonescu avea să 

revină asupra acestui dicton la 6 martie 1943 (ANIC, fond PCM, dosar 1 075/1943, f. 2). 
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diplomatică, ştiinţifică şi naţională, cu rezultate eficiente în perioada următoare, 

la fel a fost surprins cu realism misiunea ce incumba viitorului forum mondial, 

care trebuia să ajungă la o „soluţiune de echilibru”
46
. A funcţionat cu siguranţă 

şi o deficienţă majoră a sistemului conceput provenind direct din viziunea 

iniţiatorului care, situând Germania lui Hitler în centrul demonstraţiilor şi 

aşteptărilor
47
, o trecea deja între învingători. Ceea ce nu a fost cazul! Cu toate 

acestea, posibilitatea de-a expune şi acţiona sau de a se manifesta, o dată mai 

mult şi mai stăruitor, pentru apărarea intereselor distincte ale României a fost 

importantă, pe alocuri chiar decisivă, faptul atestând, în ultimă instanţă, că ţară 

nu era ocupată de Axă, ci satelit al sistemului, cu o anume libertate de acţiune, 

pe plan intern sau extern
48
. Cu titlu de exemplu, reamintim că, pentru susţinerea 

declaraţiilor sale, Mihai Antonescu a pus, el însuşi, la dispoziţia Biroului Păcii
49

 

numeroase documente privind negocierile sale cu liderii nazişti, iar dintre 

acestea desprindem scrisoarea nr. 74 865 trimisă la 10 octombrie 1941 pe adresa 

lui Manfred von Killinger, ministrul Germaniei la Bucureşti (1941-1944). 

Documentul în discuţie cuprindea o tulburătoare pledoarie pentru Transilvania, 

amintindu-ne astăzi nouă – indiscutabil şi semnatarului, la vremea lui – de 

declaraţia celebră a lui N. Titulescu din 1915 pe aceeaşi temă, pe care în fapt o 

imita:  

„ ... De la Mareşalul Antonescu, mândria Neamului şi expresia lui, până 

la cel din urmă cetăţean al acestei Ţări, nu este unul singur care să se 

dezonoreze, trădând drepturile României asupra Transilvaniei. 

Ardealul – atenţiona expeditorul – nu este pentru noi, Domnule Ministru, 

un pământ, un teritoriu. 

Ardealul este cetatea în care am trăit şi am suferit două mii de ani. 

În Carpaţii Ardealului ne-am zidit viaţa şi am păstrat împotrivirea 

năvălitorilor şi a hoardelor slave, ieri ca şi azi. 

În Carpaţi ne-am întemeiat cele dintâi Principate Româneşti 

continuatoare al lumii romane antice. 

În Carpaţi a răsărit ordinea spirituală, care a stat temelie morală a 

acestui Neam de-a lungul veacurilor. 

                                      
46

 Ibidem, f. 3.  
47

 A se vedea declaraţia lui Mihai Antonescu în sensul că, după rapturile lui 

Stalin şi Molotov din 1940, „în faţa primejdiei bolşevice, în faţa ameninţării de 

agresiune totală din partea Rusiei, România nu se putea rezema, nu se mai poate rezema 

decât pe Germania, iar această adeziune nu este un joc întâmplător de echivocuri oculte 

ci o linie de conservare în faţa unei primejdii totale (subl. ns.)‖ (ibidem, f. 47, expozeul 

din 19 august 1942). 
48

 Cf. Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2003, p. 175 şi urm.  
49

 A se vedea şi modul în care, în 1943, a dispus organizarea arhivei personale 

(ANIC, fond PCM – Cabinetul civil M. Antonescu, dosar 362, f. 233 şi urm. – Biroul 

Păcii, în inventarul original al fondului).  
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Carpaţii sunt pentru noi leagănul trecutului nostru, al mitologiei şi al 

credinţei noastre, de care nu ne poate despărţi nimeni [...] 

Ardealul nu este un pământ. 

Ardealul suntem noi toţi. 

Ardealul este sufletul nostru. 

Nu poate nimeni să ne aibă întregi fără suflet (subl. ns.)‖
50

. 

Nu o singură dată, Mihai Antonescu a subliniat că, pentru împlinirea 

misiunii Biroului Păcii, fuseseră rezervate mijloace bugetare „mult depăşite‖
51

 

ori a solicitat celor nominalizaţi în comisii „să muncească, zi şi noapte, alături 

de noi, alături de Ministerul Afacerilor Străine, alături de Guvernul întreg, 

pentru pregătirea materialului documentar, pentru legarea acţiunii şi materialului 

statului de materialul ştiinţei româneşti sau al datelor de coroborare a practicii 

cu înfăţişarea diplomatică a problemelor noastre (subl. ns.)‖
52
. Altădată, în 

calitatea-i de titular al Ministerului Propagandei Naţionale, Mihai Antonescu s-a 

declarat indispus „să las, ca până acum, ca Academia Română să se ocupe de 

apărarea drepturilor neamului românesc; Institutul Social la fel; Academia de 

Ştiinţe Morale şi Politice se ocupă şi ea; Institutele Istorice se ocupă şi ele şi 

până la urmă se ajunge la o anulare de principii şi de lucrări, astfel încât nu 

avem nici o lucrare pe care să putem conta sau, mai mult, să avem unele pe care 

o să trebuiască să le retragem din circulaţie, ca primejdioase apărării intereselor 

noastre de peste graniţă‖
53

. Concluzia se desprindea de la sine, fiind magistral 

sintetizată: „Înţelegeţi că Ministerul Afacerilor Străine, într-o perioadă de 

război, este Statul Major al doilea al Statului! ...‖
54

  

Aşa după cum s-a subliniat, cele şapte secţii ale Biroului Păcii au fost 

stabilite (ca profil şi componenţă nominală) în cadrul şedinţei de inaugurare din 

16 iunie 1942
55
, simultan avansându-se şi un program minimal de lucru, 

cuprinzând un număr de 18 Probleme de rezolvat de către „Biroul Păcii‖
56

.  

                                      
50

 ANIC, fond PCM, dosar 1 075, f. 150-151.  
51

 Pacea de mâine, p. 59.  
52

 Ibidem, p. 55.  
53

 Ibidem, p. 329.  
54

 Ibidem, p. 326.  
55

 De la 6 iulie 1942 a debutat activitatea celei de a opta secţii (ibidem, p. 215 şi 

urm.).  
56

 Ibidem, p. 81-82. Iată lista acestor probleme: 1 – Permanenţele neamului 

românesc şi problemele permanente de propagandă şi organizare internaţională; 2 – 

Problemele etnice şi biologice; 3 – România, factor social de civilizaţie; 4 – România, 

factor industrial; 5 – România, stat agricol european; 6 – România, factor de ordin 

european financiar; 7 – Finanţele României; 8 – Problema Dunării; 9 – Problema Mării 

Negre; 10 – Problema comunicaţiilor europene şi misiunea României; 11 – Propaganda 

politică; 12 – Problema românilor de peste hotare; 13 – Propagandă şi influenţă 

negativă; 14 – Echivocul ungar; 15 – Misiunea de popor de margine a românilor; 16 – 

Structura socială ungară; 17 – Probleme politice speciale (graniţe, schimburi de 
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Sub impactul evenimentelor generale, mai ales al celor militare, 

începând de la 6 martie 1943 Mihai Antonescu a intervenit pentru a se 

intensifica activitatea Biroului Păcii
57
. Din punctul său de vedere devenise clar 

că strategia organismului includea două obiective majore, care, însă, se 

interpătrundeau: 1- opera de propagandă a drepturilor şi intereselor României; 2 

– pregătirea sub raport documentar a participării României la viitoarea 

Conferinţă de Pace
58
. Odată cu revitalizarea activităţii Biroului Păcii, Mihai 

Antonescu a optat pentru a se adopta şi împlini un document maximal, intitulat – 

defel pretenţios, dacă avem în vedere concepţia, amploarea şi varietatea 

obiectivelor (174) – Program pentru pregătirea materialului documentar de 

informare şi propagandă în vederea Conferinţei de Pace
59

, căruia i s-a adăugat 

nu mai puţin de 215 „Dosare speciale‖
60
. La şedinţa din 6 martie 1943 a Biroului 

Păcii, Mihai Antonescu, înainte de a inventaria „marile probleme‖, pe care, în 

acel moment, le studiau „toate statele‖
61
, a reamintit asistenţei sensul războiului 

României: 

„ ... Poporul român luptă azi în contra slavismului şi a comunismului, dar 

mâine el va trebui să lupte în contra acelora care i-au luat pământul fără luptă. 

Transilvania este datoria noastră faţă de noi înşine şi nu va fi un singur 

român care să nu moară pentru ea. 

Mai bine să ne prăbuşim într-o luptă dreaptă, decât să trăim veacuri în 

ruşinea nedreptăţii ...‖
62

 

Mihai Antonescu avea să revină, în acelaşi sens, la reuniunile din 13 

martie 1943
63

 sau din 20 martie 1943
64
, dar mai cu seamă, la Sibiu, la 19 iulie 

                                                                                                    
populaţii, ordinea teritorială şi etnică etc.); 18 – Probleme speciale politice ale 

Transilvaniei.  
57

 În mod concret, deja la 19 august 1942, Mihai Antonescu formulase serioase 

rezerve şi critici acerbe pe marginea activităţii din iunie – august 1942 a comisiilor din 

cadrul Biroului Păcii, oferind ca variantă intensificarea eforturilor şi organizarea a patru 

grupe în cadrul Ministerului Afacerilor Străine (I – Grupul documentar; II – Grupul 

tehnic; III – Grupul pentru cercetarea materialului documentar cu caracter politic; IV – 

Grupul pentru cercetarea materialului despre Transilvania) (ANIC, fond PCM – CM, 

dosar 514/1942, f. 77-78).  
58

 Vezi expozeul lui Mihai Antonescu din 13 martie 1943 (apud Gh. Buzatu, 

Hitler, Stalin, Antonescu, p. 447 şi urm.), în care constata că, din programul de lucrări 

stabilite în iunie 1942, „puţine au fost întocmite‖ (ibidem, p. 448). 
59

 ANIC, fond PCM, dosar 1 075/1943, f. 94-111; Arhiva MAE, Bucureşti, 

fond Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, dosar 94, f. 158-161; Arhiva CNSAS, 

Bucureşti, fond 40 010, „Tribunalul Poporului‖, dosar 95/I; Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, 

Antonescu, p. 454-461.  
60

 Ibidem, p. 461-468.  
61

 ANIC, fond PCM, dosar 1 075, f. 26-27.  
62

 Ibidem, f. 39-40.  
63

 Ibidem, f. 84-111.  
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1942
65
, când a explicat că acţiunea României rezulta din „comandamentele 

istoriei şi legile unităţii naţionale‖, toate exprimând deopotrivă „însuşi sensul 

existenţei noastre (subl. ns.)‖
66
. Şi, deşi încă la 19 august 1942 înaltul demnitar 

decisese că, din acel moment, toate comisiile Biroului Păcii intrau „în vacanţă‖ 

(?!)
67

, pentru a se inaugura activitatea celor patru grupuri deja menţionate
68

, el a 

sugerat ca, în abordarea problemelor, specialiştii îndemnaţi să coopereze să 

renunţe la tratările „alambicate‖ şi „abstracte‖, urmărindu-se „rezultate practice, 

fiindcă savanţi ne naştem şi cunoaştem toate problemele; rămâne numai să le 

aplicăm‖
69
. În chip concret, s-a pronunţat oratorul, „pe mine nu mă interesează 

... să fac academie, ci eu vreau să fac broşuri şi lucrări de propagandă şi 

informaţie politică. Nu vreau ca să mă abat de la adevărul ştiinţific [...], dar nu 

pot nici să fiu la sclavia datelor ştiinţifice şi a cercetărilor care nu se mai termină 

[...] Acestea sunt lucrări care trebuiesc făcute mult mai târziu. Practic şi imediat, 

mie îmi trebuie să am problemele principale rezolvate, constantele neamului 

românesc. Pe acestea lucrez ...‖
70

 Fără a nominaliza pe cineva, Mihai Antonescu 

a decis: „N-am nevoie de figuranţi; am nevoie de colaboratori; am nevoie de 

contribuţii sincere şi efective. N-am timp de politeţi [...] Am nevoie de oameni 

care să mă ajute; am nevoie de oameni care să mă înţeleagă‖
71
. Însă după mai 

multe luni, la 6 martie 1943, Mihai Antonescu – oarecum în contradicţie cu el 

însuşi – a solicitat din nou sprijinul specialiştilor, le-a solicitat sugestiile, 

pledând pentru poziţia lor de „centru generatori de difuzare‖ a energiilor şi 

cunoştinţelor, contând pe concursul Academiei Române şi al universităţilor, al 

marilor institute de cercetare
72
. De altfel, fuseseră invitaţi şi au avut intervenţii: 

prof. I. Simionescu, preşedintele Academiei Române
73

; prof. G. G. Mironescu, 

reprezentând Academia de Ştiinţe Morale şi Politice
74
; Gh. Brătianu, profesor al 

Universităţii din Bucureşti şi directorul Institutului de Istorie Universală „N. 

Iorga‖
75
; D. Gusti, delegat şi lider al Institutului Social Român

76
; Constantin C. 

                                                                                                    
64

 Ibidem, f. 112-125, inclusiv intervenţiile profesorilor N. Daşcovici, Gh. 

Brătianu şi Ioan Lupaş (f. 115-122).  
65

 Ibidem, f. 129-177. Vezi şi alocuţiunile Mareşalului Antonescu, la începutul 

şi sfârşitul manifestării (f. 127-128, 178-180).  
66

 Ibidem, f. 137. Cu acelaşi prilej, înaltul demnitar a declarat că „nici în groapă 

nu voi ierta pe aceia care la Viena [30 august 1940] au semnat, trădând, dezonoarea 

Neamului Românesc‖ (ibidem, f. 141).  
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 Idem, dosar 514/1942, f. 108.  
68

 Ibidem, f. 77-78.  
69

 Ibidem, f. 108.  
70

 Ibidem, f. 110.  
71

 Ibidem, f. 111.  
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 Idem, dosar 1 075/1943, f. 27. 
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 Ibidem, f. 73. 
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 Ibidem, f. 74. 
75

 Ibidem, f. 74-76. 
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Giurescu, profesor al Universităţii din Bucureşti şi directorul Institutului de 

Istorie Naţională, care a precizat că deja răspunse cu fapte
77
; prof. I. Lupaş, 

directorul Institutului de Istorie Naţională al Universităţii din Cluj-Sibiu
78

; prof. 

Victor Papacostea, directorul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice
79

; prof. 

Horia Hulubei, rectorul Universităţii din Bucureşti
80

; Grigore Antipa
81

; prof. 

Silviu Dragomir, care organizase, în cadrul Universităţii din Cluj-Sibiu, Centrul 

de Studii privitoare la Transilvania
82
, ce avea să procedeze în lunile imediat 

următoare (1944-1945) la valorificarea unor micro-monografii pe profilul 

programului Biroului Păcii, în cadrul unei colecţii proprii – „Bibliotheca Rerum 

Transsilvaniae‖
83
. Din rândul celor prezenţi, prof. Gh. Brătianu, evocând 

preocupările anterioare, a insistat asupra cursului ce predase la Universitatea din 

Bucureşti în ultimii doi ani pe tema Istoriei Mării Negre
84

, iar prof. Victor 

Papacostea, realist dar entuziasmat, a vorbit în numele celor care vor răspunde 

„cu toată puterea noastră de credinţă şi cu toată puterea noastră de muncă la 

apelul pe care Ţara, prin Dv., ni-l face‖
85
. Au intrat în sfera contribuţiilor 

remarcabile sintezele prof. Constantin C. Giurescu din seria Istoriei Românilor, 

coordonarea monumentalei monografii tipărită în limba germană consacrată 

Transilvaniei
86
, ca şi micro-sintezele, editate în româneşte şi în mai multe limbi 

străine – Transilvania. Schiţă istorică (1943-1944)
87

 sau Die europäische Rolle 

                                                                                                    
76

 Ibidem, f. 76-77. 
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 Ibidem, f. 77-78. 
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 Ibidem, f. 78-79. 
79

 Ibidem, f. 79-80. 
80

 Ibidem, f. 80. 
81

 Ibidem, f. 82-83. 
82

 Ibidem, f. 80-81 
83

 Vezi, în acest sens, Silviu Dragomir, La Transylvanie avant et après 

l'Arbitrage de Vienne, Sibiu, 1943 (nr. I); idem, Le Banat Roumain, Sibiu, 1944 (nr. 

XIII); Georges Sofronie, Frontière et Nation en Droit International, Sibiu, 1944 (nr. 

IX); idem, Les antécédents diplomatiques de l'Acte de Vienne (Du 30 Août 1940), Sibiu, 

1945 (nr. XV); Al. Procopovici, Die Rumänenfrage, Sibiu, 1944 (nr. III); Tudor 

Drăganu, La doctrine juridique de la Couronne hongroise, Sibiu, 1944 (nr. IV); Al. 

Filipaşcu, Le Maramureş, Sibiu, 1944 (nr. X); Camil Negrea, Le problème de 

rétablissement de la législation roumaine en Transylvanie du Nord, Sibiu, 1945 (nr. 

XVIII) ş.a.  
84

 Cf. Gheorghe Zbuchea, Gh. I. Brătianu: O carte vorbită, dar nu şi scrisă, în 

vol. Arta Istoriei – Istoria Artei. Acad. Răzvan Theodorescu la 65 de ani, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 2006, p. 387- 397; ANIC, fond PCM, dosar 1 075, f. 74-76. 
85

 Ibidem, f. 80. 
86

 Vezi Siebenbürgen, I-II, Vorwort von Constantin C. Giurescu, Bukarest, 

1943, VIII – 794 p. (Institut für Geschichte in Bukarest). 
87

 Lucrare revăzută şi reeditată în româneşte, engleză, germană sau franceză 

între 1967 şi 1972.  
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des rumänischen Volkes (1941)
88
. Să mai avem în seamă: Simion Mehedinţi, 

Rumänien an der Ostgrenze Europas (1941); Horia Ursu, Bastionul de Răsărit 

al Europei: Poporul Român (1941); Grigore Antipa, Die Donau. Ihre politische 

und wirtschaftliche Bedeutung im Leben des rumänischen Volkes (1941); 

Theodor Capidan, Die Mazedo-Rumänen (1941); Alexandru V. Boldur, Cu 

privire la istoria Transnistriei. Studiu critic (Bucureşti, 1943); idem, Românii şi 

strămoşii lor în istoria Transnistriei (Iaşi, 1942); Ion I. Nistor, Aspecte geopolitice 

şi culturale din Transnistria (Bucureşti, 1942); Nicolae M. Popp, Românii din 

Basarabia şi Transnistria (Bucureşti, 1941); C. Gh. Constantinescu, Românii 

transnistrieni (Bucureşti, 1942)
89
; N. P. Smochină, Din amarul românilor de 

peste Nistru (Bucureşti, 1941)
90

; general Radu Rosetti, Războiul pentru 

reeliberarea Bucovinei şi Basarabiei (Bucureşti, 1942); Guvernământul 

Basarabiei, Basarabia dezrobită. Drepturi istorice. Nelegiuiri bolşevice. 

Înfăptuiri româneşti (Bucureşti, 1942)
91

; Emil Diaconescu, Românii din Răsărit. 

Transnistria (Iaşi, 1942). Importante lucrări au fost consacrate Dobrogei, 

începând cu sinteza prof. Radu Vulpe – după modelul prof. C. Daicoviciu, cu o 

Transilvanie în Antichitate
92

 – despre istoria veche a ţinutului dintre Dunăre şi 

Marea Neagră
93
. Un rol şi un ecou important l-au avut publicaţiile de istorie, 

precum „Revue de Transylvanie‖, cu un număr special (iulie-decembrie 1944) 

consacrat problemelor româneşti în viziunea Păcii
94

. S-a neglijat, în context, 
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 Studiu inclus, în formă abreviată, în volumul Siebenbürgen, I, p. 425-434.  
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 Majoritatea reeditate după 1989 (vezi Florin Rotaru, ed., Românitatea 

trasnistriană. Antologie, Bucureşti, Editura Semne, 1996).  
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 Vezi şi N. P. Smochină, I Romeni fra il Dniester et il Bug, Bucureşti, Tip. 

„Bucovina‖ I. E. Torouţiu, 1942.  
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 De asemenea, reeditate (vezi Florin Rotaru, Suferinţele Basarabiei şi răpirile 

ruseşti. Antologie, Bucureşti, Editura Semne, 1996).  
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 Cf. Ioan Opriş, Constantin Daicoviciu în zodia confruntărilor, în „Muzeul 

Naţional‖, t. XVII/2005, Bucureşti, p. 449-465. Alte informaţii extrem de preţioase 

privind activitatea istoricilor români în anii '40, examinate ulterior prin filtrul organelor 

speciale ale fostului regim comunist, în idem, Istoricii şi Securitatea, I-II, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 2004-2006. 
93

 Vezi referiri bibliografice în Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria 

Dobrogei, Constanţa, Editura Ex Ponto, 1998; Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei 

între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, 

demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2005; 

I. Munteanu, Interferenţe geopolitice la Dunărea de Jos în epoca modernă, Bucureşti, 

1999; Valentin Ciorbea, coordonator, Germanii dobrogeni – Istorie şi civilizaţie, 

Constanţa, Editura Muntenia, 2006; Vasile Mărculeţ, Consideraţii asupra începuturilor 

statului dobrogean, în „Anuarul Muzeului Marinei Române‖, t. IX/2006, Constanţa, p. 

219-237. 
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 Vezi Georges Sofronie, L'Acte de Vienne (du 30 août 1940) <<Diktat>>, 

non pas <<Sentence arbitrale>>, în „Revue de Transylvanie‖, t. X, nos. 3-4/1944, p. 

3-32; Tudor Drăganu, Les decisions d'Alba Iulia et leur interprétation par les minorités 
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rostul prof. P. P. Panaitescu, excelentul nostru medievalist, prezent în acţiune cu 

lucrări de profil
95
, după ce se impusese cu un manual pentru cursurile secundare 

privind Istoria Românilor, tipărit în mai multe ediţii
96

; a nu se neglija, de 

asemenea, că în noiembrie 1940 P. P. Panaitescu şi Emil Lăzărescu au pregătit, 

pentru deplasarea lui I. Antonescu la întâlnirea cu A. Hitler la Berlin, „dosarul‖ 

cu problemele istoriei româneşti
97
. Gh. Brătianu, deopotrivă cu profesorii 

Constantin C. Giurescu şi P. P. Panaitescu, s-a înscris printre cei mai prolifici şi 

redutabili istorici, mai ales după micro-monografiile din 1940 – Moldova şi 

frontierele sale istorice (1940), cu ediţii în limbile franceză, germană, italiană, 

engleză)
98

 sau România şi Ungaria (Bucureşti, 1940), Misiunea istorică a 

Ungariei (Bucureşti, 1942), de asemenea traduse în limbi de circulaţie 

internaţională. Este în afară de orice îndoială însă că, dintre cărţile ilustrului 

istoric, au rămas contribuţii istoriografice de referinţă, aşa precum: Originile şi 

formarea unităţii româneşti (Bucureşti, 1942), La Bessarabie. Droits nationaux 

et historiques (Bucarest, 1943), editarea revistei Geopolitica şi Geoistoria (1941-

1944). Cu toate că, în context şi în concordanţă cu menirea Biroului Păcii, 

planificată de prof. Mihai Antonescu, colegul său de la Universitatea din 

Bucureşti şi fostul aderent al dizidenţei liberale din anii '30
99

, cea mai 

reprezentativă operă, formând iniţial obiectul unui curs universitar, s-a 

concretizat într-o ambiţioasă sinteză, al cărei titlu şi conţinut trimiteau, cu 

semnificaţie aparte, la înseşi bazele construcţiei ce se proiecta odată cu sfârşitul 

                                                                                                    
nationales de Roumanie, în idem, p. 52-73. În acelaşi număr, s-a bucurat de o amplă 

recenzie solida contribuţie a lui Gh. Brătianu intitulată Le problème de la continuité 

daco-roumaine (Bucarest, 1944), în idem, p. 140-153 (Mihail P. Dan). 
95

 Vezi, de exemplu, P. P. Panaitescu, Români şi bulgari, Bucureşti, 1944, 66 p.  
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 Retipărit şi recomandat cu stăruinţă elevilor imediat după 1990.  
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 ANIC, fond PCM – CM, dosar 181/1940, f. 53-72.  
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 Toate reeditate, prin grija lui Florin Rotaru, Bucureşti, Editura Semne, 1995, 

121 p.  
99

 După lovitura de stat de la 23 august 1944, în care Gh. Brătianu fusese 

implicat, Mihai Antonescu s-a dezis complet de marele istoric. Interogat de Avram 

Bunaciu, la 13 aprilie 1946 fostul lider al diplomaţiei române a precizat: „Dacă mă 

consideraţi ca om, lăsaţi-mă să vă spun că Gh. Brătianu este a doua amărăciune pe care 

am avut-o după 23 august. Pentru că în ziua de 23 august a avut un rol atât de odios, 

dacă vreodată voi fi liber şi voi mai putea să întind mâna oamenilor, nu voi mai întinde 

mâna lui Gh. Brătianu. Oricine putea să facă ce a făcut [el] la 23 august, dar Gh. 

Brătianu nu putea să facă. L-am ţinut la curent pe Gh. Brătianu de absolut tot ce am 

întreprins, de greutăţile mele cu Mareşalul în politica externă L-am informat de tot, Nu 

avea dreptul să facă să-mi sfârşesc viaţa arestat (subl. ns.)‖ (Marin Radu Mocanu, 

Avram Bunaciu. Documente, Bucureşti, Fundaţia Culturală Libra, 2006, p. 175-176).  
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războiului în curs: Formules d'organisation de la paix dans l'histoire universelle 

(I-II, Bucarest, 1945-1946)
100

. 

Un alt fapt remarcabil: din primele momente ale comunizării României, 

care, în mod cu totul nefericit şi păgubitor evoluţiei ţării, au coincis epocii 

sfârşitului celui de-al doilea război mondial şi debutului epocii postbelice, 

majoritatea copleşitoare a lucrărilor redactate prin grija sau în spiritul 

iniţiativelor Biroului Păcii au fost trecute în anii 1945-1948 – prin decrete-legi – 

în rândul scrierilor interzise
101

. Ceea ce, indiscutabil, a reprezentat o probă 

elocventă în sensul că, după ce, în condiţii istorice concrete, România 

„pierduse‖ Pacea din 1946-1947
102

, prin cumplitele sacrificii impuse de 

învingătorii din 1945, opera Biroului Păcii nu s-a dovedit întrutotul ineficientă 

sau ... ignorată! Mai ales că destinul provinciilor istorice pierdute în anul tragic 

1940 îl obsedase cu supra de măsură: Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul 

Herţa, nordul Transilvaniei şi Cadrilaterul. 

Aşa după cum am constatat, în cadrul Biroului Păcii s-a constituit la un 

moment dat, desigur că în funcţie de negocierile antamate în vara anului 1942 

între Bucureşti şi Sofia, posibil chiar la recomandarea Berlinului
103

, o secţie 

pentru „reluarea tratativelor cu Bulgaria‖. Secţia respectivă, pusă sub preşedinţia 

generalului N. Stoenescu, ministrul Finanţelor, ceea ce a sugerat clar ţelurile şi 

aşteptările iniţiatorului, s-a întrunit în mai multe rânduri, la 6, 13, 20, 29 iulie 

sau la 1 august 1942
104
, dar şi la 13 august 1942

105
. Comisia s-a bucurat de 

participarea unor specialişti de marcă în domeniile diplomatic, economico-

financiar, juridic, fiind suficient să reţinem numele unora dintre cei care au 

intervenit în dezbateri: în afară, bineînţeles, de titularul Finanţelor, generalul N. 

Stoenescu, C. Stoicescu, ministrul Justiţiei, Mircea Vulcănescu, subsecretar de 

stat la Finanţe, diplomaţii Gh. Davidescu, I. Christu, iar într-un rând însuşi 

liderul diplomaţiei Bucureştilor ş.a. În cursul reuniunilor, s-a căzut de acord, mai 
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 Apărută nu demult, graţie Editurii Enciclopedice din Bucureşti, în ediţie 

definitivă. Apărută nu demult, graţie Editurii Enciclopedice din Bucureşti, în ediţie 
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Enciclopedică, 1997, 344 p.). Marele istoric publicase pentru început, în „Revue 
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Moyen Age Latin‖ (t. V), un rezumat al sintezei. 
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 Cf. Paul Caravia, coordonator, Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. 

România 1945-1989, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000.  
102

 Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri. 1939-1947, p. 423 şi urm.  
103

 La 17 iunie 1942, de exemplu, Ernst von Weiszäker, din cadrul MAE al 

Reichului, a transmis lui Raoul Bossy, ministrul român la Berlin, invitaţia „amicală‖ 

pentru guvernele României şi Bulgariei de-a finaliza chestiunile rămase în suspensie după 

Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940 (Petre Otu, ed., Pacea de mâine, p. 26).  
104

 Vezi Petre Otu, ed., Pacea de mâine, p. 215-220, 239-264, 268-292.  
105

 ANIC, fond PCM – CM, dosar 512/1942, f. 270-284.  
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cu seamă la sugestiile lui N. Stoenescu şi I. Christu, că nu „toate‖ problemele 

rămase în suspensie între România şi Bulgaria în urma Tratatului de la Craiova 

din 1940
106

 aveau să-şi afle soluţii (6 iulie 1942)
107

, decisiv fiind stabilirea 

fondului dosarului
108
. Admiţându-se, la propunerea aceloraşi, să nu se admită 

cedări în negocierile cu Bulgaria (13 iulie 1942)
109
, secţia Biroului Păcii a avut 

în atenţie: schimbul de populaţie efectuat şi negocierea sumei forfetare, situaţia 

refugiaţilor şi chestiunea arhivelor (13 şi 20 iulie 1942)
110

, problema 

telefoanelor (1 august 1942)
111
. La şedinţa din 29 iulie 1942 a fost prezent 

ministrul de Externe, Mihai Antonescu, care a recomandat principiile de urmărit, 

a formulat aspectele de ordin tehnic şi financiar în atenţie şi nu a ignorat, în 

context, să-şi exprime intenţiile, mai precis: „ ... Ceea ce mă interesează pe plan 

diplomatic şi politic este să fac acest pas înainte pentru a nu-l face alţii şi a mă 

prinde într-un cleşte şi pe urmă să nu mai pot ajunge la schimbul de populaţie 

pe pachete. Dacă pot să obţin aceste date, atunci, fără îndoială, mă interesează 

rezolvarea tuturor problemelor. Aceasta mă preocupă din punct de vedere 

tehnic [...] În ceea ce priveşte chestiunile de principii, ceea ce mă preocupă este 

să facem un pas înainte în raporturile româno-bulgare. Întreaga problemă de 

principii trebuie să fie rezolvată în acest spirit (subl. ns.)‖
112

.  

Este, fără îndoială, inutil să mai precizăm că toate compartimentele 

(comisii, grupuri etc.) care au funcţionat în cadrul sau în numele Biroului Păcii 

(1942-1944), succedat după lovitura de stat din 23 august 1944, de o Comisie 

pentru Studiul Problemelor Păcii, la nivelul Ministerului Afacerilor Străine din 

Bucureşti (după 1 februarie 1945)
113

, au avut un rol bine determinat. Mai apoi, 

în august 1945, sub conducerea lui Gh. Tătărescu, noul lider al diplomaţiei 

române (martie 1945 – noiembrie 1947), s-au constituit – după modelul Biroului 

Păcii, mai mult ca sigur – două comisii care aveau în atenţie două probleme: 

pregătirea documentelor privind participarea ţării la viitoarea Conferinţă a Păcii 

şi stabilirea cuantumului reparaţiilor (de achitat ori de primit)
114

.  

                                      
106

 Pentru detalii, vezi Aurel Preda-Mătăsaru, Tratatul între România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Trecut şi prezent, Bucureşti, Editura 

Lumina Lex, 2004, p. 99 şi urm.  
107

 Pacea de mâine, p. 215.  
108

 Ibidem, p. 216-217.  
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 Ibidem, p. 244-245.  
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 Ibidem, p. 239-243, 247, 259, 263. 
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 Ibidem, p. 281 şi urm.  
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 Ibidem, p. 276, 280.  
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 Arh. MAE, fond Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, vol. 94, f. 36. 
114

 ANIC, fond PCM – SSI, dosar 116/1945). Prezentăm lista dosarelor speciale 

studiate şi soluţionate de comisii: 1 – dosare politice (teritoriile istorice româneşti şi 

românii din jurul graniţelor – 4); 2 – dosare politice internaţionale (7); 3 – raporturile 

României cu Marile Puteri (6); 4 – raporturile României cu Ţările Latine (4); 5 – 

raporturile României cu alte ţări (4); 6 – dosare economice (25); 7 – chestiuni speciale 
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Cu aportul specialiştilor, programul împlinit a excelat prin profunzime şi 

concreteţe, prin realism şi amploare, iar roadele activităţii s-au evaluat la şi după 

Conferinţa Păcii de la Paris din iulie – octombrie 1946, unde s-au dovedit 

neprecupeţite toate materialele adunate relativ îndeosebi la Transilvania
115
, după 

cum şi la ultima reuniune de la New York (noiembrie – decembrie 1946) a 

Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai Marilor Puteri învingătoare care au 

convenit asupra textelor definitive ale Tratatelor de Pace impuse foştilor sateliţi 

ai Reichului nazist – România, Finlanda, Ungaria, Bulgaria, dar şi Italia, toate 

convocate la Paris, la 10 februarie 1947, pentru a li se impune veritabile Dictate 

ale Păcii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gh. Tătărescu, liderul diplomaţiei Bucureştilor (1945-1947): 

Pledoarie magistrală la Paris în apărarea Transilvaniei 

 

După cum lesne s-a putut constata, de o mare eficienţă în opera Biroului 

Păcii s-a dovedit activitatea istoricilor, geografilor, etnologilor, statisticienilor şi 

geopoliticienilor, reuniţi în cele două secţii de profil – istorică sau etnică, 

biologică şi statistică. Numai într-un atare context a fost posibil ca, datorită 

                                                                                                    
(11); 8 – dosare politice şi administrative (ibidem, f. 461-468). Se observă, astfel, că nu 

numai se continua activitatea Biroului Păcii, dar se preluau dosarele pregătite de acesta 

(vezi Stela Acatrinei, Situaţia internaţională în 1946: Problemele păcii şi reconstrucţiei 

europene. Aspecte istoriografice, în Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Istorie şi societate, 

III, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 324).  
115

 De fapt, încă la 19 august 1942, Mihai Antonescu sugerase să se acorde o 

„atenţie specială‖ materialelor privind Transilvania (ANIC, fond PCM – CM, dosar 

514/1942, f. 105).  
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aceloraşi specialişti, să fie valorificate, într-un termen minim şi cu o 

periodicitate exemplară, excelente sinteze consacrate trecutului, hărţi şi lucrări 

de cartografie istorică şi etnică
116
. Dintre acestea din urmă, se impune de departe 

Atlasul Spaţiul istoric şi etnic românesc, apărut în anul 1942
117
, apărut prin grija 

Institutului Cartografic Militar, Institutul Naţional Central de Statistică şi 

Academiei Române. După cum constatăm, Biroul Păcii n-a fost implicat, cât 

timp fondarea lui a coincis cu însăşi apariţia Atlasului, dar cei mai proeminenţi 

dintre viitorii săi membri colaboraseră
118

. Editorul din 1992-1993 al Atlasului, 

motivându-şi gestul, consemna că beneficiem de „o lucrare remarcabilă prin 

acurateţe informaţiilor, prin conciziunea stilului şi, în special, prin expresivitatea 

hărţilor şi a graficelor [...] Lucrarea, în ansamblu, constituie o întreprindere 

ştiinţifică deosebit de valoroasă şi fără precedent la noi, depăşind în mod evident 

sfera conjuncturalului‖
119
. Este inutil să mai precizăm că, de atunci încoace, 

Atlasul Spaţiul istoric şi etnic românesc a stat permanent la dispoziţia 

delegaţilor României în toate confruntările internaţionale, inclusiv, dacă nu 

cumva în prima ordine, chiar la Congresul Păcii de la Paris din iulie-octombrie 

1946.  

Este necesar să precizăm, în încheiere, că ediţia princeps a Atlasului 

Spaţiul istoric şi etnic românesc a beneficiat, cum se impunea, de un motto 

exemplar, şi anume: 

Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom pleca cei din 

urmă / Mareşal Ion Antonescu.  

ASTFEL, CEEA CE PENTRU MAREŞALUL PUTEA SEMNIFICA, 

FOARTE BINE, CREZUL UNEI VIEŢI ŞI AL UNEI GENERAŢII, PENTRU 

POPORUL ROMÂN ECHIVALA CU UN CERTIFICAT DE EXISTENŢĂ! 

                                      
116

 Vezi Mircea Cociu, în Spaţiul istoric şi etnic românesc, III, ediţia a II-a, 

Bucureşti, Editura Militară, 1993, p. 90 (Postfaţă). 
117

 Publicat într-un tiraj limitat, în limbile circulaţie internaţională, reeditat de 

Mircea Cociu, în colaborare cu Lucian Petre: Spaţiul istoric şi etnic românesc, I-III, 

Bucureşti, Editura Militară, 1992-1993. 
118

 Ibidem, vol. III (Postfaţă). 
119

 Ibidem, vol. I. 
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ANEXE 

 

1 – „BIROUL PĂCII” 

3 martie 1943, Bucureşti – Mihai Antonescu reîntruneşte <<Biroul Păcii>> 

 

Extrase din cuvântarea D-lui Profesor Mihai Antonescu, 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministrul Afacerilor Străine, ţinută în 

ziua de 13 martie 1943: 

 

[…] România nu dispune încă de o lucrare de sinteză generală, care să 

prezinte problemele Neamului Românesc şi ale României politice, de o lucrare 

cu caracter constructiv general, de informaţie sintetică, şi care să poată da uşor o 

imagine asupra rostului Ţării noastre în organizarea internaţională, în timp ce 

toate ţările şi-au făcut asemenea monografii, unele cu caracter enciclopedic, 

altele cu caracter de sinteză, de imagini întovărăşite de texte, care să dea repede 

o impresie lămuritoare asupra unei ordini naţionale, exprimând în acelaşi timp 

perspectivele istorice, politice şi economice, într-un cuvânt: rostul naţional al 

poporului înfăţişat. 

[…] Azi nu este prea uşor să introducem, în Europa mai ales, lucrări de 

propagandă care să înfăţişeze cu caracter contradictoriu drepturile Neamului 

nostru. 

În ţările lângă care ne aflăm în război împotriva Rusiei, există, fără 

îndoială, dificultatea de a lăsa ca în piaţa, fie şi literară, a lucrărilor, să se 

înjghebeze un duel – între România şi Ungaria, de pildă – asupra drepturilor 

naţionale. 

În teritoriile neutre, până în ultima vreme, datorită greutăţilor războiului 

şi intervenţiilor concentrice pe care le făceau ţările cu interese contradictorii, s-a 

constatat această situaţie: ţările neutre înseşi ajunseseră la un moment dat la o 

fază de pasivitate, care excludea posibilitatea de a introduce orice fel de lucrări 

cu caracter polemic sau înfăţişând contradictoriu drepturile. 

De aceea, pentru această perioadă, care începe totuşi acum să capete un 

caracter mai viu de înfăţişare a unor teze contradictorii, pentru această lume 

internaţională neutrală, care formează azi un adevărat sistem de legătură între 

diferite tendinţe manifestate acum în ordinea internaţională în privinţa 

reconstituirii Europei sau a echilibrului lumii, cred că trebuie să alcătuim aceste 

lucrări de informaţie generală, apoi să atacăm problemele speciale ale Neamului 

Românesc şi, în sfârşit, să înfăţişăm în modul cel mai expresiv drepturile şi 

aspiraţiile noastre, folosind chiar tonul polemic pe care l-am socoti potrivit. 

[...] Înainte de a vă citi programul pe care l-am întocmit şi care urmăreşte 

să completeze lipsurile din trecut constatate în susţinerea drepturilor noastre şi 

să organizeze propaganda constructivă viitoare, ţin să vă spun că vă pun la 

dispoziţie, atât Dvs., cât şi instituţiilor pe care le reprezentaţi, oricâte mijloace 

financiare veţi cere pentru realizarea programului. Şi aceasta, pentru că noi 
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trebuie să străbatem, în popasul câtorva luni, ceea ce n-am împlinit timp de 25 

de ani în domeniul propagandei internaţionale. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât, după experienţa care a fost făcută în 

Europa şi în lume asupra propagandei ca instrument de călăuzire a ordinii 

morale a popoarelor şi chiar de aşezare a graniţelor, este sigur că ne vom trezi 

mâine la Conferinţa de Pace în faţa unei tehnice esenţial deosebită de tehnica 

altor conferinţe de pace. 

Dacă, în ce priveşte marile linii, marile principii de reorganizare 

europeană şi de determinare politică a graniţelor, în ceea ce priveşte însă 

organizarea tehnică, formulele de solidaritate regională, ca şi organizările de 

amănunt ale teritoriilor, problemele de populaţiuni, problemele de coordonări 

economice, toate acestea vor fi mult înrâurite de acţiunea de propagandă şi de 

informaţie de care va fi capabil fiecare guvern în acel moment. 

[…] În iunie 1942, luând iniţiativa unei conferinţe, am stabilit un 

program de lucrări, din care însă foarte puţine au fost întocmite. 

De data aceasta, fără nici o trufie, fără nici o vanitate, dar cu răspunderea 

aspră a Ministrului de Externe, care trebuie să cugete la datoria lui, care este şi a 

Dvs., trebuie să fixăm termenul pentru aceste lucrări. 

Din bunele intenţii pe care le-am mărturisit atunci, nu am cules decât 

rezultate mărunte. Sunt numai câţiva dintre cei prezenţi aici care – într-adevăr – 

au lucrat cu o mare stăruinţă. Şi Ministerul Propagandei a fost fericit să le poată 

publica şi răspândi lucrările, nu numai în Ţara noastră, dar mai ales în 

străinătate. 

Dacă în timp de pace, când problema graniţelor româneşti se punea ca 

simplă perspectivă sau ca o vagă ameninţare, era îngăduit ca acest serviciu 

naţional să fie şi o vocaţiune de foarte mare libertate şi o facultate pentru fiecare, 

azi nu mai poate fi vorba de asemenea libertăţi. 

[…] În timp ce noi ne zbatem, cu contribuţia câtorva cărturari de seamă, 

să ducem o acţiune de propagandă în străinătate, Ungaria a şi aruncat pe pieţele 

neutre o seamă de lucrări, în care prezintă problemele ungureşti cu afirmări 

constructive de drepturi, şi chiar lucrări de polemică, în care suntem denigraţi, 

prin aparenţa de obiectivitate cu care sunt prezentate problemele româno-

ungare, folosindu-se nume de rezonanţă neutrală, franceze, belgiene, olandeze, 

etc. 

Astfel, o lucrare recent apărută, Le problème transilvain, care a fost 

răspândită în întreaga Europă, prezintă problemele transilvane într-o lumină care 

ne umileşte şi ne revoltă. 

Ceea ce este mai grav e că trăim o vreme în care – datorită stărilor 

politice europene – există o impermeabilitate spirituală între ţările din Europa şi 

cele din alte continente, o imposibilitate de stabilire a unor constante, [iar nu] ca 

în celălalt război, când pe teritoriul Statelor neutre se ajunsese nu numai la 

publicarea unor lucrări de sinteză şi de coordonare a punctelor de vedere, dar 

chiar la convocarea de conferinţe şi la alcătuirea de asociaţii în vederea păcii. 
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Azi, această impermeabilitate face ca lucrările care vin din afară din 

Europa să fie uneori întemeiate pe elemente de informaţie complet amorfe sau 

inexacte, lipsindu-ne de posibilitatea de a ne informa asupra opiniei spirituale de 

unde pornesc, din cauza acestei opacităţi şi lipse de legătură. 

De aceea, în lucrările noastre de răspuns, în lucrările noastre cu caracter 

polemic sau de înfăţişare a unor antagonisme purtând asupra intereselor şi 

drepturilor Ţării noastre, noi trebuie să urmărim tot ceea ce s-a scris până azi 

împotriva noastră şi, în acelaşi timp, să ne gândim şi la tot ce ar mai putea să fie 

scris, prin exagerarea unor tendinţe sau deformarea unor realităţi, pentru ca să 

evităm să fim surprinşi de fixarea unor puncte de vedere antiromâneşti, fără să fi 

avut posibilitatea să le combatem. 

Vă citez un exemplu: când afirmarea unor realităţi demografice 

indiscutabile în problemele Transilvaniei a făcut ca Ungaria să se găsească în 

faţa dificultăţii de a nu putea nega existenţa unui milion şi jumătate de români în 

Transilvania de Nord – astfel încât nici măcar formula schimbului de populaţii 

n-ar putea constitui o justificare a ordinii teritoriale prezente -, atunci au apărut 

în presa ungară, şi apoi în presa altor ţări, articole cu tematica: Ungurii în 

Moldova, Ungurii în Valea Prahovei. 

De la un articol în care era vorba de ceangăii din Moldova şi în care 

numărul ungurilor din această provincie era socotit la 80 000, s-a ajuns – într-o 

recenzie asupra acestui articol – la cifra de 500 000 şi, în câteva zile, la un alt 

articol în care se vorbea de un milion de unguri, pentru ca, pe aceste date, să se 

trateze apoi aceste elemente de propagandă internaţională, întemeiate pe 

prezenţa a numeroase pachete de unguri pe teritoriul românesc. 

Se ajunge, astfel, să se încalce în logica judecătorului obiectiv dar 

neinformat impresia că schimbul de populaţii ar putea duce la situaţiile cele mai 

drepte pe bazele teritoriale prezente, întrucât – dacă numărul membrilor grupului 

etnic care ar urma să fie strămutat este aproximativ egal cu numărul membrilor 

celuilalt grup etnic – atunci fără îndoială că situaţia teritorială poate să rămână 

constantă. 

Desigur, nu trebuie ca, în lucrările noastre, să dăm acestor îndrăzneli 

conţinutul unor afirmări de valoare ştiinţifică sau politică, dar nici să le lăsăm 

fără răspuns, pentru că aşa se face şcoala mistificărilor istorice şi a jocurilor 

politice: prin lansarea unor afirmaţii care să pătrundă în conştiinţa unor oameni 

care – neputând să închine tuturor problemelor o egală valoare – riscă uneori să 

fie victimele unor informaţii superficiale sau tendenţioase. 

[…] Trebuie să se facă apoi o lucrare importantă, Graniţele Neamului 

Românesc, de Vest, de Est, de Nord şi de Sud. 

Această problemă a graniţelor Neamului Românesc trebuie să o punem, 

deşi ne aflăm într-un moment când nu putem pune problema graniţelor politice. 

Actul de la Viena [din 30 august 1940] nu poate fi numit, din punct de 

vedere al dreptului internaţional, arbitraj, ci un act de mediere politică sui 

generis. 
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Chiar dacă a fost consimţit printr-un joc de forţe internaţionale, el 

niciodată nu a fost recunoscut de organele reprezentative ale Neamului 

Românesc, iar Consiliul de Coroană, care a fost convocat atunci pentru ca să 

discute anumite ipoteze politice, nu este în nici un caz expresia Neamului 

Românesc şi deci nu poate să ne angajeze. 

Nici din punct de vedere naţional, nici din punct de vedere internaţional, 

nu se poate susţine că, în împrejurările politice în care ne găseam şi ţinând 

seamă de practicile politicii şi de regulile dreptului internaţional cele mai 

absolute, Actul de la Viena ar constitui un act obligatoriu pentru Neamul 

Românesc. 

Dacă Ungaria, prin însăşi semnătura şefului propagandei de azi, a 

publicat articole prin care declara că Tratatul de la Trianon este nul, pentru că 

Ungaria, după războiul din 1918, nu a fost stăpână pe voinţa ei – deşi, pierzând 

războiul şi date fiind împrejurările internaţionale de atunci, totul concura la 

considerarea ca valabil a Tratatului de la Trianon -, ce trebuie să spună Guvernul 

Român azi, când Actul de la Viena a fost discutat de un regim politic care a fost 

răsturnat, printr-o revoluţie internă, la numai câteva zile după aceea, când acest 

regim el însuşi se găsea din punct de vedere internaţional sub ameninţarea 

invaziei ruseşti şi sub presiunea unui ultimatum care i se dăduse fără nici un fel 

de procedură de discuţii, presiune la care se asociase concomitent acţiunea de 

revendicări a Bulgariei şi Ungariei împotriva noastră? 

Dacă toate acestea pot constitui o situaţie de fapt, ele în nici un caz nu 

pot constitui o situaţie de drept. 

La cea dintâi ocazie am constatat, printr-un act formal, caducitatea 

Actului de la Viena, prin însăşi voinţa de neexecutare a Ungariei, după ce, în 

cursul anului 1940 şi 1941, în repetate ocaziuni, Domnul Mareşal Antonescu şi 

eu însumi am declarat, atât faţă de Guvernul German, cât şi faţă de Guvernul 

Italian, că nu recunoaştem Actul de la Viena ca angajând Neamul Românesc. 

Nu poate exista azi nici un fel de titlu de drept sau formulă care să 

impună valabilitatea, opozabilitatea unui act care este res inter alias acta, chiar 

dacă dintr-un punct de vedere s-ar putea vorbi de un act internaţional. 

Actul de la Viena este res inter alias acta, care în nici un caz nu are 

consimţirea Neamului Românesc, nici din punct de vedere formal, nici din punct 

de vedere substanţial. 

De aceea, nu putem vorbi de graniţele Neamului nostru pornind de la 

această bază. Graniţele Neamului Românesc sunt, faţă de oricine şi oricând, 

graniţele lui istorice, etnice, geografice, permanente, şi numai pe acestea 

înţelegem să le valorificăm. 

Când, într-un document formal, în memorandumul de la 11 ianuarie 

1941, Guvernul Regal Român a declarat Guvernului German că nu recunoaşte 

Actul de la Viena şi că Neamul Românesc trebuie să-şi păstreze forţele, pentru 

că – dacă nu obţine drepturile lui prin înţelegerea internaţională – va trebui să 

tragă sabia pentru ca să se realizeze. Când, la 15 septembrie 1941, am făcut 
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declaraţiunea formală de caducitate a Actului de la Viena chiar faţă de Puterile 

care considerau acest act – pentru noi res inter alias acta – drept un act 

internaţional încheiat între ele. 

Cum am putea azi să ne slăbim poziţia, şi de drept şi politică, 

considerând graniţele româneşti şi problema Neamului Românesc în raport cu 

această situaţiune formală, pe care niciodată nu am considerat-o ca definitivă şi 

angajând poporul român? 

[...] O altă problemă care va trebui să fie cercetată este aceea a 

Românilor din afara Statului Român de azi, a Românilor din Balcani, din Timoc, 

din Banatul de Vest, de peste Nistru, din Nord. 

Domnilor, am avut la un moment dat greaua situaţie de a trebui să fac o 

intervenţie diplomatică, încă din aprilie 1941, atunci când miniştrii noştri de la 

Budapesta şi Sofia ne-au înştiinţat că urmează să se întrunească, la 23 aprilie 

1941, o conferinţă germano-italiană care să decidă asupra teritoriilor iugoslave 

şi celelalte, în urma războiului din Balcani. Eram în căutarea unui moment în 

care, pentru prima dată, să putem pune în scris problema inexistenţei Actului de 

la Viena şi să luam poziţie formală, să discutăm, la conferinţa internaţională 

purtând asupra problemei balcanice, şi graniţele noastre de la Nord-Vest. 

Atunci, într-un memorandum, am pus într-adevăr un accent foarte apăsat 

asupra problemei Românilor din Balcani, Timoc şi Banatul de Vest, fără însă ca 

să mergem la revendicări teritoriale, înfăţişând totuşi situaţia acestor pachete 

etnice româneşti, pentru ca să arăt direct interesele României în Balcani şi să 

ajung indirect la concluzia politică a memorandumului: că discutarea şi 

modificarea raporturilor de forţe în Balcani, prin lărgirea graniţelor Bulgariei şi 

Ungariei, schimbă complet echilibrul regional în Sud-Estul european şi impune 

o revizuire a frontierelor nu numai în Balcani, dar în întregul Sud-Est. Cu acest 

prilej, fireşte, am pus accentul pe interesele româneşti în Balcani, stabilind un fel 

de legătură între Grecia şi România, între Salonic şi Bucureşti, sub titlul de 

raport de comunicaţie sau altfel. 

Vă spun toate acestea pentru a vă arăta că, atunci când am căutat 

material documentar, am constat lipsa lui, mai ales pentru problema Românilor 

din Balcani. M-am întristat nu numai pentru contradicţiile ce există între datele 

pe care le avem, dar pentru că sunt foarte mulţi dintre învăţaţii noştri care, 

aparţinând acestor pachete din Balcani, nu au căutat să apere pe plan politic 

drepturile Românilor din Balcani şi să prezinte situaţia lor printr-o documentaţie 

corespunzătoare însemnătăţii luptei din trecut şi din prezent a acestei 

importantei ramuri a Neamului nostru. 

Aceeaşi situaţiune în privinţa Românilor din Banatul de Vest, a căror 

stare este dintre cele mai întristătoare şi mai grele din cauza coaliţiei împotriva 

noastră a tuturor elementelor străine, sârbeşti, germane şi ungare. 

În ceea ce priveşte numărul Românilor din Timoc, am constatat cu 

uimire că nu dispunem de nici o dată serioasă. 
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Desigur că toate aceste elemente informative nu vor fi folosite azi pentru 

formularea unor pretenţii teritoriale, dar, în momentul când popoarele îşi adună 

de pretutindeni datele necesare pentru înfăţişarea drepturilor lor, când politica 

demografică stă la baza acţiunii Statelor contemporane, este cu neputinţă să 

neglijăm această realitate biologică a Neamului Românesc. 

Chiar dacă nu urmărim soluţii teritoriale, nu putem să nu căutăm pe plan 

diplomatic elemente de compensaţie politică. 

De aceea, pentru Balcani, rog pe Domnul Profesor Victor Papacostea ca 

Institutul D-sale, împreună cu Ministerul Afacerilor Străine, prin Dl. Ministru 

Davidescu, care a primit de la mine o serie de informaţiuni asupra iniţiativelor şi 

metodelor care au fost întrebuinţate până acum de Societatea Macedo-

Românilor, să conlucreze în această direcţie, întocmind un întreg program de 

acţiune. 

De asemenea, rog pe Dl. Papacostea să ne dea sprijinul pentru 

organizarea unui grup românesc, care să facă politica Statului Român în 

problema macedo-română, ca să înceteze odată practicarea politicilor personale 

sau străine de interesele româneşti. 

Noi trebuie să avem o politică naţională faţă de macedo-români; şi 

pentru aceasta trebuie să cunoaştem datele problemei macedonene în toate 

amănuntele. 

Vom face deocamdată pe plan internaţional o politică de ocrotire a 

acestui element, rămânând ca la momentul oportun Guvernul să pună problema 

valorificării acestei prezenţe româneşti în Balcani. 

Am dat dispoziţii D-lui Ministru Davidescu şi rog şi pe Dl. Ministru de 

Finanţe să oprească absolut orice fel de sprijin acestei populaţii, atâta vreme cât 

nu se constituie într-un grup naţional serios care să împlinească această acţiune 

de protecţie şi informare. Căci nu putem lasă ca fiecare să-şi anuleze reciproc 

acţiunea din cauza deosebirilor de vederi, unii ducând lupta împotriva 

elementului grecesc, alţii căutând să câştige elementul grecesc împotriva 

comunităţilor, alţii să-l câştige în scopuri economice, alţii urmărind să afirme 

imperialismul naţional român ş.a.m.d. 

[…] Problema raporturilor cu slavismul este foarte însemnată şi trebuie 

însemnată şi trebuie studiată imediat, pentru a avea din timp pregătit materialul 

documentar cu ajutorul căruia să arătăm tendinţele slave, deosebirea dintre 

Neoslavi şi Slavii de Răsărit, poziţia României faţă de aceste două grupuri de 

Slavi. 

[…] Pacea care va veni nu va fi numai o pace de tehnică. Am văzut o 

serie de lucrări tipărite de un învăţat american, Noua Europă, în care sunt 

înfăţişate hărţi cuprinzând organizarea tuturor regiunilor europene, susţinând 

sistemul confederaţiunilor regionale şi prezentând o serie de consideraţii istorice 

şi date asupra raporturilor dintre grupele de State. 

Faţă de toate aceste propuneri şi proiecte, noi trebuie să luăm poziţie. 
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[…] Convingerea mea este că pacea care se va face va fi nu o pace de 

limitare a teritoriilor, cel puţin pentru popoarele mai mici sau mijlocii, ci, 

dimpotrivă, o pace de integrare a teritoriilor şi de lărgire a spaţiilor. 

Dacă însă Dvs. Vreţi ca noi să luăm o poziţie, eu nu văd nici o 

incompatibilitate între ideea unităţii geopolitice sau chiar economice a 

Transilvaniei ca organizare provincială, şi între tema neviabilităţii unităţii 

Transilvaniei ca Stat autonom şi integrarea ei în unitatea românească. 

Cred că avem dreptul să afirmăm azi, de pildă, că graniţele actuale 

paralizează căile de comunicaţie, pauperizează populaţiile, chiar din regiunile 

care au primit libertatea prin Actul de la Viena, că această graniţă rupe unitatea 

pământului românesc, slăbeşte puterea şi unitatea Neamului nostru, că orice 

formulă de separare a Transilvaniei loveşte deopotrivă în unitatea românească şi 

în sistemul teritorial şi geopolitic sau economic al teritoriului Transilvaniei, fără 

ca să slujească o altă tendinţă sau o altă luptă europeană. 

[…] După ce am fixat acest program naţional şi liniile acţiunii noastre, 

ţin să vă atrag atenţia că veţi avea întreaga libertate şi că lucrările Dvs. Vor fi 

publicate sub titulatura fiecărui institut în parte, însă, în toate aceste lucrări, 

trebuie să existe o unitate. Căci răspunderile noastre comune nu pot să ne ducă 

la un romantism al libertăţilor şi iniţiativelor, atunci când Statul Român nu 

dispune de documentaţia necesară în acţiunea lui de propagandă. 

În ceasurile grele prin care trecem, în orice loc ne-am afla – oficial sau 

neoficial – împărţim răspunderile şi ameninţările faţă de toate imperialismele şi 

de toate duşmăniile. 

De aceea, sunt în principiu pentru libertatea Dvs. De acţiune, însă este 

absolut indispensabil ca lucrările necesare să se facă la timp şi să se încadreze în 

acest program naţional. 

În toate Statele s-a şi întocmit programul de propagandă şi de tipărituri. 

A început avalanşa lucrărilor de mare prestigiu internaţional, care se introduc 

acum în conştiinţe. Şi, dacă noi, în această fază de pregătire, nu ne pregătim 

propria noastră poziţie, mâine, când conştiinţa va fi fixată, când cugetarea şi 

răspunderea oamenilor politici din Europa şi din afară de Europa va fi deja 

orientată, vom putea aduce lucrările cele mai savante şi vom putea adopta 

metodele cele mai ideale, fără nici un efect, pentru că vom fi venit prea târziu. 

[…] Din anunţarea planului alcătuit, vă puteţi da seama, desigur, că am 

urmărit un program naţional, fără a imprima nici o atitudine politică, şi că deci 

nu sunteţi supuşi nici unei servituţi în afară de aceea a directivelor naţionale, a 

coordonării muncii Dvs. Şi a stabilirii unui sistem raţional de acţiune în această 

direcţie. 

[…] Vom da citire acum programului pentru pregătirea materialului 

documentar, de informare şi propagandă în vederea Conferinţei de Pace, urmând 

ca Dvs. Şi instituţiile pe care le reprezentaţi să vă alegeţi subiectele de tratat şi 
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să-mi indicaţi în şedinţa viitoare lista lor şi datele până la care vă angajaţi să le 

terminaţi
120

. 

 

 

2 – „BIROUL PĂCII” 

 

PROGRAM  

PENTRU PREGĂTIREA MATERIALULUI 

DOCUMENTAR DE INFORMARE ŞI PROPAGANDĂ 

ÎN VEDEREA CONFERINŢEI DE PACE 

 

I. PROPAGANDA INFORMATIVĂ 

 

1. România – sinteză documentară. 

Prezentare de ordin biologic, etnic şi biografic, cu începere de la Dacia, 

rolul geopolitic al Daciei, până la România de azi: o serie de lucrări care să se 

poată detaşa în broşuri scurte şi în lucrări dezvoltate, servind ca material de 

propagandă imediată. 

2. România în imagini şi înfăptuiri. 

Albume privind aspecte ale civilizaţiei româneşti. Mănăstirile şi 

bisericile României. România ştiinţifică, contribuţia României la ştiinţa 

universală. Industria română, comerţul român. Oraşele române. Armata română. 

Şcolile române. România pitorească. Arta română, monumente române. 

România turistică. România epigrafică. 

Lucrări de imagini şi de documente simple, pentru a prezenta în scurt 

aspectele României. 

Lucrările de la pct. 1 şi pct. 2 ar putea să fie folosite şi fragmentat şi 

difuzate ca monografii asupra problemelor speciale, iar reunite ar putea să 

constituie, adăugându-li-se un vag material de informaţie cu caracter 

enciclopedic, cu imagini exprimând acest trecut românesc, o mare monografie 

asupra României; nu însă o monografie de Baedecker, de călătorie şi de 

informaţie, ci o monografie spirituală, mai ales pentru împrejurările politice 

actuale şi pentru nevoile propagandei de azi. 

                                      
120

 Despre activitatea incipientă a organismului constituit, vezi Ion Ardeleanu, 

„Biroul Păcii”: Proiecte privind soluţionarea problemei frontierelor României şi 

realizarea unor bune relaţii în Balcani (1942-1943), în „Europa XXI‖, Iaşi, t. I-II/1992-

1993, p. 143-154.  
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II. PROPAGANDĂ ŞI DOCUMENTAŢIUNE ASUPRA POPORULUI 

ROMÂN
121

 

 

1. Originile şi formarea unităţii româneşti 

2. Vechimea poporului român, de unde descindem şi ce am moştenit. 

3. Temeiurile unităţii româneşti. 

- Temeiuri istorice.  

- Temeiuri biologice. 

- O lucrare în care să prezentăm, şi în perspectiva relaţiilor sociale 

contemporane, realitatea biologică a poporului român, structura de rasă a 

Neamului Românesc înăuntrul veacurilor, cu toate greutăţile străbătute; 

problemele de natalitate, problemele demografice, problemele minoritare. 

- Temeiuri spirituale. 

- Temeiuri economice. 

4. Unitatea de structură a poporului român de azi: unitatea etnică, 

unitatea socială, unitatea spirituală românească, unitatea pământului şi Statului 

carpatic românesc. 

Această serie de lucrări va avea ca subiect problema unităţii de structură 

a poporului român, înfăţişate expresiv, succint, în câteva capitole. Ea va 

constitui o sinteză cuprinzând toate aspectele unităţii româneşti, atât pe planul 

realităţilor economice, politice, sociale şi etnice ale Neamului Romanesc, cât şi 

pe planul realităţilor spirituale. 

5. Unirea de la 1918 şi progresele realizate sub stăpânirea românească. 

- Actele de liberă determinare de la 1918. 

- Integrarea provinciilor romaneşti între 1918-1940.  

- Hărţi, diagrame. 

6. Graniţele Neamului Românesc: 

a. Graniţa de Vest; 

b. Graniţa de Est; 

c. Graniţa de Nord; 

d. Graniţa de Sud. 

- Graniţe politice, graniţe etnice, graniţe spirituale. 

Graniţele Neamului Românesc nu sunt cele actuale, ci graniţele lui 

istorice, etnice, geografice, permanente faţă de oricine şi oricând, pe care 

înţelegem să le valorificăm. 

7. Românii din afara graniţelor româneşti:  

a. Românii din Balcani; 

b. Românii din Timoc; 

c. Românii din Banatul de Vest; 
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 Vezi şi Arhiva MAE, Bucureşti, fond Conferinţa de Pace de la Paris din 

1946, vol. 94, f. 158-161.  
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d. Românii de peste Nistru; 

e. Românii din Nord-Vest. 

 

III. ISTORIA PĂMÂNTURILOR ROMÂNEŞTI 

 

1. Istoria Transilvaniei. 

2. Istoria Basarabiei. 

3. Istoria Bucovinei. 

4. Istoria Dobrogei. 

5. Istoria Principatelor Unite (Muntenia şi Moldova). 

 

IV. TRANSILVANIA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL 

 

1. Problema unităţii politice a Transilvaniei: 

a. Teritorial; 

b. Etnic; 

c. Economic; 

d. Militar. 

2. Transilvania, centrul pământului românesc. 

3. Transilvania, centrul vital de apărare a poporului român, a afinităţii şi 

răsăritului european. 

4. Transilvania, teritoriu autonom, dependent de viaţa Neamului Românesc. 

5. Caracterul românesc al Transilvaniei şi infiltraţiile străine: 

a. Maghiarii despre caracterul românesc al Transilvaniei; 

b. Maghiarii despre caracterul românesc al oraşelor din Transilvania; 

c. Germanii şi Saşii despre caracterul românesc al Transilvaniei. 

6. Elementul maghiar din Transilvania. 

7. Secuii şi Românii înainte de 1918; Secuii în Transilvania de azi. 

8. Elementul German în Transilvania. 

9. Minorităţile din Transilvania. 

10. Constantele politicii Românilor ardeleni. 

11. Transilvania, leagănul poporului român. 

12. Transilvania, centru vital român. Emigrările în Muntenia, Moldova, 

Bucovina, Dobrogea. 

13. Transilvania, unitate economică. 

14. Transilvania, cetate spirituală a Neamului Românesc. 

15. Transilvania, legătură cu Europa Centrală. 

16. Transilvania, legătură cu Biserica de la Roma. 

17. Transilvania, legătură cu latinitatea. 

18. Monografii scurte pentru judeţele Transilvaniei de Nord: 

a. Situaţia etnică; 

b. Istoria elementului românesc şi autohtonia lui; 

c. Istoria minorităţilor etnice, din punctul de vedere al imigraţiei acestora. 
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V. ACTUL DE LA VIENA ŞI ROMÂNIA 

 

1. Natura juridică a Actului de la Viena: res inter alias acta. 

2. Actul de la Viena din punctul de vedere al dreptului naţional: 

inexistenţa; şi din punctul de vedere al dreptului internaţional: constrângerea, res 

inter alias acta, caducitatea. 

3. Consecinţele politice şi economice ale partajului de la Viena:  

a. Ruperea unităţii economice, culturale şi sociale; 

b. Imposibilitatea apărării militare; 

c. Consecinţele economice de transporturi; 

d. Situaţii demografice. 

4. Tratamentul Românilor din Transilvania de Nord. 

a. Tratamentul persoanelor; 

b. Tratamentul bisericilor şi instituţiilor culturale; 

c. Tratamentul întreprinderilor şi instituţiilor economice; 

d. Tratamentul proprietăţii; 

e. Tratamentul ţărănimii. 

5. Retorsiunea, represaliile şi măsurile preventive de apărare a Românilor. 

6. Acţiunea diplomatică 1940-1942. 

7. Memorandumurile României. 

8. Comisiunile mixte, anchete Henke – Roggeri. 

9. Poziţia Guvernului Român. 

10. Caducitatea Actului de la Viena. 

 

VI. CONTRAPROPAGANDA FAŢĂ DE UNGARIA 

 

1. Partajul de la Viena şi Europa 

2. Problema Transilvaniei, analiza temelor ungare şi răspunsul lor. 

3. Constantele politicii maghiare: deznaţionalizarea şi duplicitatea. 

4. Ungurii, element de anarhizare în Europa Centrală. 

5. Duplicitatea politicii maghiare în veacul al XX-lea. 

6. Politica minoritară a Ungariei. 

7. Mitul sacrei coroane ungare. 

8. Catolicismul în Transilvania sub stăpânirea ungurească. 

9. Civilizaţia ungară creată de Habsburgi. 

10. Neoriginalitatea civilizaţiei ungare. 

11. Valoarea statisticilor ungureşti. 

12. Valoarea instituţiilor ungureşti. 

13. Valoarea hărţilor etnografice ungureşti. 

14. Valoarea legilor ungare. 

15. Compromisul din 1866 şi opera europeană a Ungariei. Opresiunea 

naţionalităţilor. 
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16. Ce a făcut România cu minorităţile şi ce a făcut Ungaria cu naţionalităţile 

din graniţele sale. 

17. Structura socială română şi structura socială ungară. 

18. Reformele sociale româneşti, garanţie a civilizaţiei europene. 

19. Biologia poporului român şi a poporului ungar. 

20. Investiţiile României în Transilvania de Nord. 

21. Opera română şi opera ungară în Bazinul Dunărean. 

22. România, Stat religios. 

23. Misiunea creştină a poporului român. 

24. Contribuţia României la apărarea creştinătăţii şi a civilizaţiei 

apusene. 

25. Temeiurile istorice ale culturii româneşti. 

26. Civilizaţia daco-romană şi instituţiile culturii româneşti. 

27. Misiunea României de luptă şi misiunea apostolică de anarhie. 

28. Misiunea Ungariei şi misiunea poporului român în Răsărit: misiune 

de vorbe şi misiune de jertfe. 

29. Puterea creatoare şi continuitatea istorică a poporului român. 

30. Românii, popor de soldaţi. 

31. Misiunea militară şi răspunderile istorice ale poporului român. 

 

VII. BASARABIA 

 

1. Istoria Moldovei şi pământului Basarabiei. 

2. Caracterul românesc al Basarabiei. 

3. Infiltraţiile străine în Basarabia, infiltraţiile ucrainene în spaţiul românesc. 

4. Basarabia Voievozilor şi misiunea Moldovei în veacul mijlociu. 

5. Basarabia, teritoriu european. 

6. Basarabia, teritoriu tampon în faţa Ruşilor. 

7. Basarabia, zid de apărare al Europei împotriva Asiei. 

8. Basarabia, apărătoarea Gurilor Dunării. 

9. Basarabia, instrument de împlinire a misiunii poporului român, între 

Slavi şi Neoslavi. 

10. Basarabia sub ocupaţia rusă. 

11. Basarabia, avangardă a slavismului. 

12. Basarabia, pământul teroarei comuniste: 1940. 

 

VIII. BUCOVINA 

 

1. Istoria Bucovinei. 

2. Bucovina şi trecutul Neamului Românesc. 

3. Voievozii români, apărători ai civilizaţiei creştine în veacul mijlociu. 

4. Bucovina, pământul Cruciaţilor. 

5. Bucovina şi infiltraţiile ucrainene. 
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6. Ucraina şi Moldova. 

 

IX. DOBROGEA 

 

1. Problemele Dobrogei. 

2. Dobrogea, pământ de echilibru european. 

3. Pământurile româneşti din Răsărit şi echilibrul european. 

4. Congresul de la Berlin. 

5. Basarabia şi Dobrogea, instrumente ale echilibrului european. 

 

X. MISIUNEA POPORULUI ROMÂN 

 

1. Misiunea poporului român de la Dacia Romană la România în faţa Slavilor. 

2. Misiunea României în răsăritul european: poartă a creştinătăţii şi a 

civilizaţiei europene. 

3. Funcţiunile României în echilibrul raselor, popoarelor şi regiunilor 

europene. 

4. Misiunea poporului român faţă de Balcani. 

5. Misiunea poporului român în Bazinul Dunărean. 

6. Misiunea poporului român la Gurile Dunării. 

7. Misiunea poporului român între Baltică şi Egee. 

8. Misiunea poporului român pe axa eurasiană. 

9. Misiunea poporului român, centru vital al comunicaţiilor europene. 

10. Axa Baltica – Marea Neagră; Rin – Dunăre – Marea Neagră. 

11. Misiunea României în Sud-Estul Europei. 

12. România, gardian al civilizaţiei la Gurile Dunării. 

13. România, factor de legătură între Europa Centrală, Europa Orientală, 

Europa Baltică şi Europa Sudică. 

 

XI. ROMÂNIA, FACTOR EUROPEAN 

 

1. România, factor social al civilizaţiei europene: instituţiile sociale 

înaintate ale României şi lupta împotriva anarhiei şi comunismului. 

2. România, factor industrial: petrolul, căderile de apă, Delta, căile de 

comunicaţie. 

3. Petrolul românesc, factor european de securitate şi protecţie. 

4. România, Stat agricol şi centru al regiunii agricole europene. 

5. Sistemul Statelor agrare şi colaborarea cu Statele industriale europene. 

6. Capitalul străin şi România. 

7. Rolul economic al României în Balcani şi Sud-Est. 

8. România în faţa Statelor industriale din Occident. 

9. Rolul economic al României în Bazinul Dunărean. 

10. România, factor economic european: 
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- Sinteza asupra ordinei economice române, petrolului, stăpânirii 

Dunării, liniei de comunicaţie Lemberg – Salonic, transporturilor Dunării şi 

Marii Negre, ordinei monetare. 

11. România, Stat de echilibru financiar: 

- Sistemul Băncii Naţionale a României, sistemul monetar român, datoria 

publică a României şi plata cuponului pe pieţele internaţionale, comparaţie între 

modul cum şi-au administrat datoria publică România şi celelalte ţări. 

12. România şi finanţele internaţionale. 

 

XII. ROMÂNIA ŞI VECINII 

 

1. Raporturile cu Ungaria. 

2. Raporturile cu Bulgaria. 

3. Raporturile cu Polonia. 

4. Raporturile cu Cehoslovacia. 

5. Raporturile cu Iugoslavia. 

 

XIII. ROMÂNIA ŞI MARILE PUTERI 

 

1. Raporturile cu Germania. 

2. Raporturile cu Italia. 

3. Raporturile cu Franţa. 

4. Raporturile cu Anglia. 

5. Raporturile cu Statele Unite ale Americii. 

6. Raporturile cu Rusia. 

7. Raporturile cu Japonia. 

 

XIV. ROMÂNIA ÎN FAŢA RASELOR 

 

1. România şi germanismul. 

2. România în faţa slavismului. 

3. Românii şi Neoslavii. 

4. Raporturile României cu latinitatea. 

5. Raporturile cu Anglo-saxonii. 

 

XV. ROMÂNIA ŞI REGIUNILE EUROPENE 

 

1. România şi Răsăritul. 

2. România şi Europa Baltică. 

3. România şi Europa Centrală. 

4. România şi Europa Balcanică. 

5. Organizarea Bazinului Dunărean şi interesele României. 

6. Organizarea între Baltica şi Marea Neagră şi interesele României. 
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XVI. ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE BALCANICE 

 

1. Raporturile cu Turcia. 

2. Raporturile cu Grecia. 

3. Raporturile cu Iugoslavia. 

4. Raporturile cu Bulgaria. 

5. Rolul Balcanilor în reconstrucţia Europei. 

6. Carpaţii, Balcanii, Marea Neagră şi Bazinul Mediteranei Orientale, 

coordonate de echilibru politic şi de sistem economic. 

 

XVII. ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE NEUTRALE 

 

1. Raporturile cu Suedia. 

2. Raporturile cu Elveţia. 

3. Raporturile cu Portugalia. 

4. Raporturile cu Turcia. 

 

 

XVIII. RAPORTURILE CU ALTE ŢĂRI 

 

1. România şi Finlanda. 

2. România şi poporul slovac, poporul croat, poporul sârb. 

3. România şi schimburile de populaţie. 

4. Elementul german în România. 

5. Elementul secuiesc în România. 

 

XIX. PROBLEMELE SPECIALE 

 

1. Problema Banatului. 

2. Actul de la Craiova şi problema Cadrilaterului. 

3. Problema capitalurilor străine în România. 

4. Capitalurile străine şi economia românească. 

5. Agricultura română şi misiunea de viitor a României. 

6. Bogăţiile solului şi subsolului românesc. 

7. Probleme demografice şi de frontieră: 

- Hărţi, albume, stabilind evoluţia şi situaţia demografică a României. 

8. Refugiaţii din Transilvania de Nord: 

- Situaţia numerică, grafice, prejudicii, cheltuielile Statului Român 

pentru întreţinerea lor. 

9. Problema schimburilor de populaţie, din punct de vedere politic şi 

economic: 

- Procedura, condiţiile, compensaţiile. 
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10. Elementul german din România. 

11. Elementul ucrainean din România. 

12. Elementul maghiar din Transilvania. 

13. Ceangăii din Moldova. 

14. Găgăuţii, Tătarii şi Bulgarii de pe teritoriul românesc. 

15. Lipovenii din Bucovina, Moldova, Basarabia, Dobrogea. 

16. Evreii din România: 

a. Evreii din Vechiul Regat; 

b. Evreii din Basarabia; 

c. Evreii din Bucovina; 

d. Evreii din Transilvania. 

- Istorie şi statistică, situaţie economică, soluţii internaţionale, soluţii 

naţionale. 

17. Problemele României la Conferinţa de Pace: 

- Material informativ. 

 

 

NOTĂ 

 

Fiecare din lucrările de mai sus se elaborează într-o lucrare documentară, 

o broşură, cu statistici, diagrame, grafice, fotografii şi mai multe articole de 

sinteză şi analiză asupra fiecărui subiect. 

 

DOSARE SPECIALE 

 

I. DOSARE POLITICE 

 

1. Teritoriile româneşti: Transilvania, Basarabia, Bucovina şi Dobrogea. 

2. Populaţiile româneşti. 

- Albume şi hărţi demografice 

3. Românii din afară de hotare: 

a. Românii din Balcani; 

b. Românii din Timoc; 

c. Românii din Banatul de Vest; 

d. Românii de peste Nistru. 

4. Populaţia României. 

- Statistici şi situaţia demografică 

 

II. DOSARE POLITICE INTERNAŢIONALE 

 

1. Raporturile cu Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia. 

- Atitudinea României faţă de acestea, în trecut şi în ultimul război. 

Contradicţii, situaţiuni speciale. 
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2. Raporturile cu Ungaria şi Bulgaria. 

3. Legăturile ungaro-române între 1918-1940 şi 1940-1943, pe probleme. 

4. Acţiunea diplomatică a Guvernului între 1940-1943, pentru susţinerea 

drepturilor României. 

5. Condiţiile ultimatumului rus şi ale partajului de la Viena. 

- Consiliul de Coroană neregulat, detronarea; Actul de la Viena: res inter 

alias acta, declaraţia caducităţii Actului de la Viena. 

6. Experienţa româno-ungară din 1940-1943. 

7. Dosarele atrocităţilor şi situaţiilor din Transilvania de Nord. 

a. Măsuri în contra persoanelor: 

- Omoruri, asasinate, violenţe, molestări, arestări, deportări, internări. 

b. Măsuri de ordin economic: 

- Înfometări, deposedări, sechestrări, rechiziţii forţate, confiscări de proprietate. 

- Anulări ale reformei agrare. 

- Ordonanţa nr. 1 440 şi anularea proprietăţii (proprietatea comercială şi 

industrială). 

- Măsuri de sechestrări, indisponibilizări, imobilizări sau confiscări de 

depozite, valori, acţiuni, drepturi, bunuri sau interese. Destinaţia ce s-a dat acestora. 

c. Măsuri în contra funcţionarilor: 

- Destituiri, retrogradări, refuz de salarii, refuz de pensii. 

d. Măsuri în contra muncitorilor: 

- Nerespectarea dreptului de muncă, izgonirea din întreprinderi, rechiziţii 

forţate, muncă fără salariu. 

e. Măsuri cu caracter economic – comercial: 

- Nerespectarea contractelor, anularea gajurilor sau garanţiilor, neplata 

ratelor la asigurări, nerespectarea rezervelor asigurărilor. 

 

III. RAPORTURILE ROMÂNIEI CU MARILE PUTERI 

 

1. Raporturile cu Germania. 

2. Raporturile cu Italia. 

3. Raporturile cu Franţa. 

4. Raporturile cu Rusia. 

5. Raporturile cu Anglia. 

6. Raporturile cu Statele Unite. 

 

IV. RAPORTURILE ROMÂNIEI CU ŢĂRILE LATINE 

 

1. Raporturile cu Italia. 

2. Raporturile cu Franţa. 

3. Raporturile cu Spania. 

4. Raporturile cu Portugalia. 
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V. RAPORTURILE ROMÂNIEI CU ALTE ŢĂRI 

 

1. Raporturile cu Turcia. 

2. Raporturile cu Finlanda. 

3. Raporturile cu Bulgaria. 

4. Raporturile cu Grecia. 

 

VI. DOSARE ECONOMICE 

 

1. Contribuţiile României la războiul 1941-1943. 

- Contribuţii economice, contribuţii financiare. 

2. Ocuparea militară a teritoriului Transnistriei. 

- Sarcini şi contribuţii. 

3. Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei: 

a. Situaţia monetară; 

b. Despăgubiri, bunuri, drepturi şi interese; 

c. Statistica pagubelor pricinuite României prin ocupaţiile din 1940; 

d. Despăgubirile României faţă de Rusia: Tezaurul, prejudiciile din 1940. 

4. Dezmembrările şi transformările teritoriale ale României şi modificări 

aduse regimului proprietăţii, bunurilor, drepturilor şi intereselor. 

5. Regimul monetar şi materialul rulant de cale ferată. 

6. Datoria publică. 

7. Circulaţia fiduciară. 

8. Schimburi monetare. 

9. Situaţia bunurilor publice şi particulare în teritoriile dezmembrărilor 

din 1940-1941. 

10. Cheltuielile de război ale României. 

11. Problemele militare ale graniţelor româneşti. 

12. Apărarea naţională a României şi Conferinţa de Pace. 

13. Problema Dunării şi organizarea internaţională a Dunării: 

- Dunărea din punct de vedere politic, economic şi tehnic; 

- Problema Porţilor de Fier, căderile de apă; 

- Problema Gurilor Dunării; 

- Organizarea tehnică, organizarea politică, organizarea militară. 

14. Problema Mării Negre şi regimul Strâmtorilor. 

- Lucrările de la 1940-1943. 

15. Poziţia României faţă de reglementarea tehnică şi politică a fluviilor 

internaţionale, a Mării Negre şi a Strâmtorilor. 

16. Circulaţia aeriană. 

17. Bazele maritime şi aeriene în Marea Neagră. 

18. Problema dotării Mării Negre. 

19. Problema parcului fluvial şi maritim al României. 
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20. Problema prizonierilor de război. 

21. Problema bunurilor, drepturilor şi intereselor Statelor cu care 

România se află în război. 

- Situaţie, indisponibilitate, valori, lichidare. 

22. Depozite române plecate în străinătate. 

23. Indisponibilizări de drepturi în România. 

24. Societăţi şi participări de capitaluri străine în România. Situaţia lor. 

25. Comunicaţiile internaţionale. 

- Linia Lembergului, linia Salonicului. 

 

VII. CHESTIUNI SPECIALE 

 

1. Căile ferate particulare din Transilvania. 

2. Rentele şi despăgubirile lor. 

3. Amortismentul şi cupoanele plătite de noi la rentele şi titlurile 

societăţilor de cale ferată private, răscumpărate de noi. 

- Valoarea bunurilor mobiliare şi imobiliare. 

4. Domeniul public sau privat luat în folosinţă de Statul Ungar; 

materiale, mărfuri, mobilier, depozite însuşite de acesta. 

5. Bunuri religioase. 

6. Valori şi materiale aflate în instituţiile de Stat în momentul evacuării 

[1940] şi care n-au putut fi ridicate. 

7. Depozite în bănci particulare, rămase în case în 1940. 

8. Totalul sumelor împrumutate de Casa de Credit, de C.E.C., Casa de 

Economii sau alte instituţii de Stat primăriilor sau instituţiilor de administraţie 

locală din teritoriul ocupat din Transilvania de Nord. 

9. Sume şi creanţe, scrisori de valoare, colete poştale, mesagerii, 

depozite sau mărfuri din staţiunile de cale ferată sau aflate în casele de 

economii, care n-au fost ridicate la 1940. 

10. Totalul datoriei gajate şi negajate a Transilvaniei, achiziţionate de noi, şi 

proporţia corespunzătoare teritoriului Transilvaniei de Nord, de la 1940 şi până la zi. 

11. Dosarul Băncii Naţionale privitor la conturile activelor şi pasivelor 

Băncii Austro-Ungare în legătură cu teritoriul Transilvaniei de Nord şi cu fondul 

de circa 300 000 dolari din Banca Austro-Ungară, lichidată.  

 

VIII. DOSARE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

1. Lucrări administrative. 

2. Neexecutarea sentinţei Arbitrajului de la Viena din partea Ungariei. 

3. Incidente de frontieră. 

4. Violarea armistiţiului de presă de către Ungaria. 

5. Acte de violenţă. 

6. Asasinate. 
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7. Schingiuiri. 

8. Bătăi. 

9. Arestări şi internări. 

10. Expulzări. 

11. Înfometări. 

12. Maghiarizări. 

13. Biserică. 

14. Convertiri la confesiuni ungureşti. 

15. Dărâmări de biserici şi monumente. 

16. Şcoală. 

17. Asociaţii culturale şi fundaţii: Fundaţia Gojdu, Astra. 

18. Degradarea demnităţii de om (punerea în jug a Românilor). 

19. Ofense aduse Suveranului, Conducătorului Statului şi Armatei. 

20. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Bihor, vol. I-VIII. 

21. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Ciuc. 

22. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Cluj. 

23. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Maramureş. 

24. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Mureş. 

25. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Năsăud. 

26. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Odorhei. 

27. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Satu – Mare. 

28. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Sălaj. 

29. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Someş. 

30. Declaraţiile refugiaţilor din judeţul Trei Scaune. 

31. Statistica refugiaţilor şi expulzaţilor. 

32. Măsurile în contra pensionarilor români din Transilvania de Nord. 

33. Măsurile în contra funcţionarilor români din Transilvania de Nord. 

34. Măsurile în contra muncitorilor români din Transilvania de Nord. 

35. Măsurile în contra comercianţilor români din Transilvania de Nord. 

36. Măsurile în contra liber profesioniştilor români din Transilvania de 

Nord: vol. I – Avocaţi; vol. II – Medici; vol. III – Farmacişti. 

37. Măsurile în contra ofiţerilor români din armata ungară. 

38. Măsurile pentru anularea reformei agrare cu privire la păşuni. 

39. Extinderea legislaţiei maghiare din Transilvania de Nord. 

40. Ordonanţa nr. 1 440 din 1941. 

41. Măsuri legislative cu privire la viaţa economică. 

42. Măsuri legislative cu privire la proprietatea rurală. 

43. Măsuri legislative cu privire la proprietatea urbană. 

44. Măsuri legislative cu privire la muncitori. 

45. Măsuri legislative cu privire la starea familiară. 

46. Măsuri legislative cu privire la administraţie. 

47. Măsuri legislative cu privire la şcoală. 

48. Măsuri legislative cu caracter militar. 
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49. Negocierile româno-maghiare de la Budapesta. 

50. Măsuri de retorsiune propuse împotriva Ungariei: 

a. Proiecte; 

b. Propuneri. 

51. Material documentar pentru a lua măsurile de retorsiune. 

52. Plângeri maghiare împotriva noastră. 

53. Convenţii internaţionale şi proiecte. 

54. Norme de drept internaţional (interpretarea lor). 

55. Diverse măsuri legislative. 

56. Diverse. 

57. Exploatări de păduri în Transilvania de Nord. 

58. Refuzul de a da ajutoare familiilor refugiaţilor. 

59. Exercitarea dreptului de preemţiune. 

60. Numirea de curatori la imobile rurale, urbane şi întreprinderi. 

61. Pauperizarea elementului românesc din Transilvania de Nord: 

impozite plătite de românii din Transilvania de Nord. 

62. Bunuri publice, dosar general:  

a. Mobile; 

b. Imobile; 

c. Creanţe; 

d. Castelul Regal din Lăpuşna. 

63. Ministerul Apărării Naţionale. 

64. Ministerul Înzestrării şi al Producţiei de Război. 

65. Subsecretariatul de Stat al Aerului şi Marinei. 

66. Ministerul Economiei Naţionale: 

a. Mine; 

b. Industrie. 

67. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor: 

a. Păşuni; 

b. Păduri. 

68. Ministerul Finanţelor: datoria publică. 

69. Ministerul Propagandei. 

70. Ministerul Afacerilor Interne. 

71. Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor. 

72. Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 

73. Ministerul Justiţiei. 

74. Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor: 

a. P.T.T.; 

b. Societatea Anonimă de Telefoane; 

c. C.F.R.. 

75. Subsecretariatul de Stat al Românizării. 

76. Banca Naţională a României. 

77. Bunurile altor persoane juridice de drept public. 
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78. Institutul Naţional al Cooperaţiei. 

79. Cooperativele româneşti din Transilvania de Nord. 

80. „Regna‖. 

81. Bunuri particulare, dosar general: 

a. Mobile; 

b. Imobile; 

c. Creanţe. 

82. Băncile româneşti din Transilvania de Nord. 

83. Societăţile de asigurare româneşti din Transilvania de Nord. 

84. B.I.M.A.G. 

85. Întreprinderile româneşti din Transilvania de Nord. 

86. Împrumuturi acordate comunelor şi judeţelor din Transilvania de Nord. 

87. Cererile de despăgubiri ale ofiţerilor şi funcţionarilor civili ai armatei 

române. 

88. Situaţia juridică generală a bunurilor refugiaţilor din Transilvania de Nord. 

89. Palatul Cancelariei Transilvaniei din Viena. 

90. Problema amnistiei. 

91. Recensământul maghiar din Transilvania de Nord. 

92. Situaţia politică a românilor din Transilvania de Nord. 

93. Situaţia economică a lor. 

94. Situaţia comparativă a împroprietăririlor din Transilvania de Nord şi 

de Sud. 

95. Situaţia comparativă a întreprinderilor din Transilvania de Nord şi de Sud. 

96. Situaţia comparativă a coloniştilor din Transilvania de Nord şi de Sud. 

97. Studiul comparativ cu privire la şcoala din Transilvania de Nord şi de Sud. 

98. Studiul comparativ cu privire la biserica din Transilvania de Nord şi de Sud. 

99. Studiul comparativ cu privire la presa din Transilvania de Nord şi de Sud. 

100. Studiul comparativ cu privire la funcţionarii publici din 

Transilvania de Nord şi de Sud. 

101. Studiul comparativ cu privire la liberii profesionişti din 

Transilvania de Nord şi de Sud. 

102. Memorii cu privire la acte de violenţă săvârşite de autorităţile 

maghiare împotriva românilor din Transilvania de Nord. 

103. Caracterul abuziv al măsurilor luate de autorităţile maghiare 

împotriva românilor din Transilvania de Nord. 

104. Justiţia maghiară în trecut şi în prezent. 

105. Opera constructivă a Statului Român în Transilvania de Nord: 

a. Bunuri publice (dosar general); 

b. Bunuri particulare (dosar general). 

106. Opera constructivă a Statului Român în Transilvania de Nord: 

Ministerul Apărării Naţionale. 

107. Idem Ministerul Aerului şi Marinei. 

108. Idem Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. 
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109. Idem Ministerul Economiei Naţionale. 

110. Idem Ministerul Finanţelor. 

111. Idem Ministerul Afacerilor Interne. 

112. Idem Ministerul Justiţiei. 

113. Idem Ministerul Lucrărilor Publice. 

114. Idem Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale. 

115. Idem Ministerul Propagandei. 

116. Idem C.F.R. şi C.F. particulare. 

117. Idem Societatea Anonimă de Telefoane. 

118. Diferite lucrări cu caracter general. 

119. Operaţiunile armatei române în Ungaria. 

120. Tratamentul muncitorilor români în Ungaria. 

121. Tratamentul minorităţii maghiare din România. 

122. Principii noi în dreptul privat ungar, de V. Theodorescu. 

123. Temeiurile lingvistice ale dreptului nostru asupra Transilvaniei: 

vol. I. Studiul lui Gino Lupi asupra drepturilor românilor asupra Transilvaniei: 

vol. II. 

124. Coloniştii din Macea. 

125. Progresul cultural al Transilvaniei. 

126. Maramureşul. 

127. Doi ani de stăpânire maghiară în Transilvania de Nord:  

Vol. I – Situaţia economică a românilor din Ardealul cedat. 

Vol. II – Acte de violenţă. 

Vol. III – Profesiuni libere, tragedia intelectualilor români. 

Vol. IV – Situaţia bisericilor ungureşti din Transilvania sub stăpânirea 

românească (înainte de arbitrajul de la Viena). 

Vol. V – Proprietatea românească în Ardealul de Nord. 

Vol. VI – Şcoala românească din Transilvania de Nord. 

Vol. VII – Funcţionarii şi pensionarii publici. 

Vol. VIII – Recensământul maghiar din ianuarie 1941. 

Vol. IX – Drepturile româneşti asupra Transilvaniei. 

128. Realizări în judeţul Alba. 

129. Idem în judeţul Arad. 

130. Idem în judeţul Bihor. 

131. Idem în judeţul Braşov. 

132. Idem în judeţul Caraş. 

133. Idem în judeţul Ciuc. 

134. Idem în judeţul Cluj: vol. I şi vol. II. 

135. Idem în judeţul Făgăraş. 

136. Idem în judeţul Hunedoara. 

137. Idem în judeţul Maramureş. 

138. Idem în judeţul Mureş. 

139. Idem în judeţul Năsăud. 
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140. Idem în judeţul Odorhei. 

141. Idem în judeţul Sălaj. 

142. Idem în judeţul Satu – Mare. 

143. Idem în judeţul Severin. 

144. Idem în judeţul Sibiu. 

145. Idem în judeţul Someş. 

146. Idem în judeţul Târnava Mare. 

147. Idem în judeţul Târnava Mică. 

148. Idem în judeţul Timiş Torontal. 

149. Idem în judeţul Trei Scaune. 

150. Idem în judeţul Turda. 

151. Realizări în Transilvania. 

152. Evoluţia frontierei de Vest (două monografii). 

153. Presa minoritară din România (1918-1940).  

154. Învăţământul minoritar în Transilvania sub Unguri şi sub Români. 

 
(Arhiva C.N.S.A.S., vol. 95/I, f. 109-136; 

Gh. Buzatu şi colaboratori, România în ecuaţia războiului şi păcii, 

1939-1947, I, Iaşi, Editura Moldova, 2009, p. 266-293). 
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ARMISTIŢIUL - ULTIMA ŞANSĂ 

 ORI PRELUDIUL LOVITURII DE STAT? 
 

 

 

Literatura istorică privind evenimentele din August 1944 din România 

este, pe cât de bogată, pe atât de inegală şi de variată (sinteze şi monografii, 

volume de documente, biografii, memorii, studii şi articole, bibliografii şi 

cronici, dicţionare etc.)
1
. Ceea ce este deosebit de semnificativ, lovitura de stat 

de la 23 august 1944 s-a aflat, chiar din momentul declanşării, în centrul unei 

suite de conflicte de opinii, care s-au interferat ori succedat, deopotrivă, în ţară, 

dominată de comunişti în 1945-1989, ori în exil, unde ―vocile‖ predominante au 

aparţinut reprezentanţilor fostelor partide (îndeosebi P.N.Ţ. şi P.N.L.), Regelui 

Mihai I de România şi, nu mai puţin, legionarilor din emigraţie
2
. A fost, nu 

trebuie să ne înşelăm, o bătălie care s-a desfăşurat pe planurile politico-

diplomatic, ideologic şi propagandistic, ştiinţific şi literar, iar, nu în cele din 

urmă, în domeniul informaţiilor
3
. În cursul ostilităţilor, rolul major, se înţelege, 

l-au avut istoricii, ei fiind, finalmente, adevăraţii învingători. Aceasta întrucât, în 

stadiul actual, istoricii şi-au câştigat posibilitatea de a studia nestingheriţi 

premisele şi desfăşurările din august 1944 ori libertatea de-a spune ultimul 

cuvânt. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, este cu totul remarcabil, în raport cu 

situaţia lui Aurică Simion, căruia autorităţile comuniste i-au ―topit‖ în 1979 

volumul Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din august 

1944 (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979), cuprinzând informaţii şi interpretări 

rămase în bună măsură valabile şi astăzi. Pe de altă parte, s-ar putea vorbi de o 

satisfacţie tardivă, după ce - atâtea decenii - au precumpănit punctele de vedere 

ale factorilor politici, situaţie care se reflectă, înainte de orice şi în chipul cel 

                                      
1
 Pentru un bilanţ al producţiei istoriografice vezi Bibliografia istorică a 

României, vol. I, IV-XII, Bucureşti - Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1970-

2009; cf. şi bibliografia pe Internet – http://www.bcucluj.rp/re/BistRo1999-2004; Gh. 

Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România. O bibliografie, Iaşi, 

Editura Academiei, 1981; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010; Gh. Buzatu, 

România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie 

Europeană, 1995, p. 69-110; Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX 

(1918-1948), Bucureşti, Editura Paideia, 1999, p. 593-663; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, 

Tipo Moldova, 2010. 
2
 Vezi Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei 

româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura FFPress, 1996, p. 11-50. 
3
 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996. 

http://www.bcucluj.rp/re/BistRo1999-2004
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mai nefiresc, în şirul denumirilor de tot felul pe care le-a cunoscut actul de la 23 

august 1944, de la lovitură de stat sau de palat (ceea ce nu-i tot una!), prin 

1944-1945, la eliberarea sovietică, predominantă prin 1947-1955, apoi 

insurecţia armată şi, după aceea, către anii ‗80, revoluţia de eliberare naţională 

armată antifascistă şi antiimperialistă
4

, altfel zis, în viziunea autorităţilor 

comuniste, revoluţia română din august 1944, pentru ca, în prezent, să se 

ajungă, iarăşi, la ceea ce a fost la început şi exprimă, cu adevărat, realitatea şi 

esenţa fenomenului istoric - lovitură de stat... Deşi se insistă, de regulă, asupra 

străduinţelor comuniştilor de-a se ―introduce‖ în derularea actului de la 23 

august 1944, pe care l-au înălţat până la rangul de sărbătoare naţională, mai 

multe forţe politice şi grupări s-au străduit să-şi asume paternitatea, exclusivă 

sau măcar parţială, a evenimentului
5

, mai precis: 1) regele Mihai I şi 

colaboratorii; 2) partidele istorice şi, cu prioritate, P.N.Ţ. - Iuliu Maniu; 3) 

P.C.R., care a avut privilegiul duratei menţinerii sale la putere (1947-1989), dar 

nu şi pe acela al adevărului, în vreme ce, de cealaltă parte, s-au impus 

străduinţele foştilor colaboratori ai Mareşalului Ion Antonescu şi, separat, ale 

legionarilor de-a desconsidera şi blama cele întâmplate. De altfel, sub acest 

aspect, ―startul‖ l-a dat însuşi Mareşalul Ion Antonescu, care, la sfârşitul zilei de 

23 august 1944, închis fiind după arestare împreună cu Mihai Antonescu în 

camera de timbre a Casei Noi de la Palatul Regal din Bucureşti, a fost cel dintâi 

care a întocmit pentru istorie o relatare obiectivă şi exactă referitoare la 

împrejurările demiterii sale
6
, respingând - cum altfel? - faptele survenite şi 

exprimându-şi îngrijorarea - pe deplin legitimă, în condiţiile favorizării 

inamicului sovietic, deja în postura de ocupant – pentru viitorul României. De 

altfel, se impune atenţiei constatarea realistă a lui Pamfil Şeicaru în sensul că 

„tot ce s-a abătut, după 23 august [1944], asupra nenorocitei noastre patrii 

era virtual cuprins în actul loviturii de stat”
7
.  

*** 

Cu mai multe luni înainte de-a se fi ajuns, în luna august 1944, la situaţia critică 

în problema încheierii armistiţiului României cu Naţiunile Unite, în ianuarie 

1944, fiind solicitat să se pronunţe, Mareşalul Ion Antonescu şi-a definit poziţia 

                                      
4
 Conceptul, orice s-ar zice, a fost fundamentat şi exportat de Moscova. 

5
 Vezi Gh. Neacşu, ed., 23 august 1944 în arhivele comuniste, Bucureşti, 

Editura Majadahonda, 2000, p. 7-8. 
6
 Mareşal Ion Antonescu, 23 august 1944: Însemnări din celulă, apud Gh. 

Buzatu, ed., Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti,  Editura Mica Valahie, 

2002, p. 289-293; idem, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Mileniul III, 2005, p. 295 şi 

urm.; Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhive secrete, secretele arhivelor, II, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, passim. 
7
 Pamfil Şeicaru, Scrieri, vol. 3,  Editura Victor Frunză, 20053, p. 215. 
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într-un document memorabil, pe care-l prezentăm în anexa studiului nostru
8
. În 

acest spaţiu, reţinem concluziile exprimate de Mareşal într-o formulă care-i era 

atât de personală şi, de ce nu, atât de precisă şi predictorie: 

„ ... Faţă de această tragică perspectivă este evident că România nu 

poate şi nici nu trebuie să facă un act care ar duce-o de-a dreptul la pieire şi nu 

la salvare.  

România a dovedit încă de mai multe ori că nu a luptat şi nu luptă în 

contra anglo-americanilor. 

Ea luptă pentru a bara drumul anarhiei şi a invaziei asiatice [a se citi 

sovieto-comuniste]. 

Când, eventual, trupele anglo-americane vor veni la Dunăre, trupele 

române nu le vor ieşi înainte pentru a le combate, ci se vor găsi toate la Nistru 

pentru a opri înaintarea rusească. 

Credem că aceasta este misiunea care trebuie să se rezerve ţării 

noastre în această tragedie a Europei şi a lumii. 

Totuşi, anglo-americanii să fie siguri că, dacă germanii ar face un act 

de agresiune în contra ţării noastre, sub orice pretext, armata noastră va lupta 

şi în contra lor, oricare ar fi riscurile”
9
. 

După cum vom constata, nici chiar în momentele decisive din august 1944, 

Mareşalul Antonescu şi echipa sa nu au renunţat, în negocierile angajate cu 

emisarii aliaţi, la directivele stabilite în ianuarie 1944.  

Nu mai este vreun secret că, pentru desfăşurarea războiului mondial în 

ansamblu, luna august 1944 s-a dovedit a fi fost una dintre cele mai bogate în 

evenimente militare şi politico-diplomatice decisive pentru determinarea 

cursului ostilităţilor într-un sens unic - prăbuşirea Germaniei şi a celorlalte state 

rămase fidele Axei. După eşecul Wehrmachtului de-a preîntâmpina deschiderea 

celui de-al doilea front de către Aliaţi pe teatrul european, în Normandia, şi după 

imposibilitatea de-a evita prăbuşirea Grupului de Armate ―Centru‖ în faţa 

ofensivei forţelor Armatei Roşii, ambele eşecuri de proporţii înregistrate 

concomitent, în iunie 1944, pentru Adolf Hitler a devenit clar că sfârşitul 

devenise inevitabil
10

. Dar nimic nu i-a schimbat rezoluţia de-a continua lupta ori 

de-a refuza să pună capăt conflictului printr-o soluţie negociată. Ceea ce, între 

altele fie spus, nici nu era posibil, întrucât, de cealaltă parte, decizia Marilor 

Puteri ale Naţiunilor Unite era în egală măsură fermă de-a continua ostilităţile 

până la capitularea necondiţionată a Germaniei şi aliaţilor ei. 

                                      
8
 Problema şi documentul menţionat au fost investigate de noi, în colaborare cu 

dr. Cezar Mâţă, în studiul inclus în volumul omagial dedicat istoricului Ion Chiper. 
9
 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri – S. S. I., dosar 89/1944, f. 11-12. 
10

 A se vedea opiniile împărtăşite de A. Hitler lui Ante Pavelici la 18 septembrie 

1944 (Andreas Hillgruber, Hrsgb., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II, 

Frankfurt am Main, 1970, p.  505 şi urm.). 
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România, în rolul de stat satelit al Reichului şi de participant activ la război, cu 

forţele inamicului sovietic pătrunse în martie 1944 pe teritoriul naţional şi 

supusă adeseori, după 4 aprilie 1944, bombardamentelor represive anglo-

americane, era - în august 1944 - angrenată profund în complexul imens al 

desfăşurărilor conflagraţiei secolului. Situaţia ei era, mai mult decât a altor 

beligeranţi, inextricabilă, ceea ce se desprindea din situaţia în sine a evoluţiei 

proprii, sub toate aspectele, dar mai cu seamă în urma confruntării cu o realitate 

incredibilă: porţiuni ale teritoriului istoric ocupate, de-o parte şi de alta, de către 

forţele inamicului sovietic (în nord-est) dar şi de către forţele pe moment... 

aliate, germane şi ungare (nord-vestul Transilvaniei). Dar cum, în ciuda situaţiei 

disperate, războiul alături de Germania fiind în perspectivă pierdut, faptul nu 

trebuia să se concretizeze cu mutilarea teritorială a ţării de către învingători (în 

speţă, de către U.R.S.S.) şi nici cu impunerea unor despăgubiri enorme, 

Mareşalul Antonescu a oferit răspunsuri parţial satisfăcătoare problemei de 

interes general: ce era de făcut? Este cazul însă să menţionăm că nici din partea 

opoziţiei politice anti-antonesciene, care s-a coagulat treptat mai ales prin 1943-

1944, n-a venit un răspuns pe deplin adecvat. Iar asta pentru că, în culise, se 

pregătea lovitura de stat? Greu de admis, de vreme ce, până la mijlocul zilei de 

23 august 1944, s-a avut în vedere recursul la Mareşal pentru a dirija 

desprinderea României din tabăra Axei! Răspunsul dat doar pe moment se 

dovedi triumfător pentru că a coincis cu succesul loviturii de stat de la 23 august 

1944, dar chestiunile esenţiale ale ţării n-au fost abordate şi nici nu s-au aflat 

soluţii. Armistiţiul impus României de Marile Puteri ale Naţiunilor Unite s-a 

dovedit împovărător, nici un angajament precis şi dătător de speranţe nu s-a luat 

în perspectiva Conferinţei Păcii, dar, ceea ce era cel mai grav, răsturnarea 

regimului Antonescu nu şi-a dovedit roadele. Eşecul de la Bucureşti al lui Hitler 

după pierderea ca aliat a lui Antonescu, prin toate consecinţele sale militar-

politice, economice şi propagandistice, a creat avantaje Marilor Aliaţi, România 

fiind obligată să lupte mai departe, de data aceasta în rândurile Naţiunilor Unite, 

trebuind, în octombrie 1944, să realizeze, în contrast cu iulie 1941, “cealaltă 

trecere a Nistrului”, spre Vest, unde s-a angajat în unele operaţiuni de amploare 

pe teritoriile Ungariei şi, în continuare, ale Cehoslovaciei şi Austriei. Prea-

puţinul obţinut a putut semnifica - este perfect adevărat - evitarea  distrugerii 

României, posibilă  în cazul confruntării cu inamicul sovietic pe teritoriul 

naţional, dar, totuşi, faptul ţine de domeniul probabilităţii. Or, în istorie 

intervenţia inevitabilului ce ar fi fost dacă... se dovedeşte oricând 

contraproductivă. Sub un alt aspect, forţele ―eliberatoare‖ sovietice au înfăptuit 

rapid ocuparea României, un statut agravant în raport cu cel precedent de stat-

satelit al Reichului german, ceea ce era cu totul altceva pe planul raporturilor 

internaţionale. Iată de ce, în context, Mareşalul Antonescu, confruntat cu atâtea 

variabile, a optat pentru continuarea războiului în tabăra germană. În cursul 

întrevederilor cu Hitler din 26-28 februarie şi 5 august 1944, Mareşalul l-a 

convins pe Führer în privinţa capacităţii reale a României de-a rămâne 



 290 

―prezentă‖ de partea  Axei. A fost şi motivul pentru care, în februarie 1944, 

Hitler a contramandat urgent ordinul de pregătire a planului operaţiunii 

“Margaretha II” - ocuparea României în caz de defecţiune, ceea ce nu s-a 

petrecut cu planul “Margaretha I”, aplicat Ungariei la 19 martie 1944, când a 

fost literalmente ocupată de forţele Wehrmachtului. La 21 iulie 1941, într-o 

şedinţă a Consiliului de Miniştri, Antonescu şi-a exprimat convingerea că 

“singura forţă în Europa care era şi este capabilă să mai ţină ordine în acest 

continent este tot forţa germană. În ziua când forţele militare germane se vor 

prăbuşi şi vor antrena în această prăbuşire întreaga prăbuşire socială şi 

militară a Germaniei, atunci toată Europa va cădea în anarhie. Nu văd 

posibilitatea din partea americanilor, în special, a englezilor ca să menţină şi să 

salveze Europa de la anarhie şi de aceea... interesul nostru politic şi militar este 

ca Germania să nu se prăbuşească”
11
. Acţionând pentru continuarea războiului, 

Mareşalul Antonescu nu era, trebuie să fie cât se poate de limpede, pe deplin 

mulţumit de nivelul şi formele susţinerii nemţeşti, pentru că nu mai departe 

decât la 5 august 1944, în ultima sa întrevedere cu Hitler, i-a exprimat fără 

reticenţă Führerului nemulţumirile sale
12
. După aceea, chiar în cursul 

evenimentelor decisive din ultima decadă a lui august 1944, în discuţiile cu 

general-colonel Hans Friessner, comandantul Grupului de Armate ―Ucraina de 

Sud‖ dispus în nord-estul României, sau cu Karl Clodius, emisarul economic al 

Führerului la Bucureşti, Antonescu, continuând să-şi exprime nemulţumirea, a 

avertizat partea germană că nu excludea din calcul soluţia unui armistiţiu 

cu reprezentanţii Naţiunilor Unite. După unele recunoaşteri ulterioare, 

demersurile Mareşalului au precipitat acţiunile complotiştilor pentru a se urgenta 

destituirea conducătorului statului român
13

, înaintea oricărei mişcări 

neconvenabile ori surprinzătoare. 

Faptele surveneau în zilele în care serviciile secrete ale Reichului apreciau drept 

―bună‖ starea de spirit a armatei române, voinţa ei de-a continua războiul 

―alături de Germania‖
14

, iar ministrul de Externe german Joachim von 

Ribbentrop, în baza rapoartelor lui Manfred von Killinger, ministrul de la 

Bucureşti, socotea poziţia Mareşalului Antonescu ca fiind, pe mai departe, ―pe 

deplin sigură‖
15

. 
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 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri, dosar 31/1944, filele 105-106. 
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 Eugen Stănescu şi colaboratori, Alexandru Cretzianu - un diplomat de 
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În rândul forţelor opoziţioniste regimului Antonescu şi prelungirii războiului 

hitlerist, anul 1944 adusese nu numai importante clarificări, ci şi reorganizări
16

. 

Astfel, diversele grupuri politice (Gh. Tătărescu, fost N. Iorga etc.) au intrat în 

alertă, iar principalele partide şi lideri (P.N.Ţ. - Iuliu Maniu, P.N.L. - Constantin 

I. C. Brătianu, P.S.D. - C. Titel Petrescu, P.C.R. - Lucreţiu Pătrăşcanu) au 

întemeiat Blocul Naţional Democrat, consolidat de manifestul lansat în iunie 

1944. În rândurile intelectualităţii, dar şi ale corpului de ofiţeri superiori (în 

special în cazul celor disponibilizaţi de Mareşal pe parcurs) s-a accentuat 

curentul anti-antonescian. Un loc aparte l-a câştigat corpul diplomaţilor de 

carieră, care, acţionând în cadrul Ministerului Regal al Afacerilor Străine, sub 

conducerea lui Grigore Niculescu-Buzeşti, s-a aflat la curent cu negocierile 

purtate de Ion şi Mihai Antonescu pentru încheierea armistiţiului cu Marii Aliaţi 

şi, totodată, avea legături strânse cu Casa Regală, cu Regele în persoană. Pentru 

toate forţele, prezenţa lui Mihai I şi a Casei Regale în tabăra ostilă Mareşalului 

devenise nu numai un simbol, ci şi în perspectivă se dovedea de mare 

însemnătate, mai ales că, potrivit planurilor complotiste de acţiune, se căzuse de 

acord ca Suveranul însuşi să-l convoace pe Antonescu la Palat, în Bucureşti, şi 

să dispună arestarea lui dacă se mai opunea armistiţiului, iar, în continuare, în 

lipsa Conducătorului Statului şi a Comandantului de Căpetenie al Armatei, 

singur Regele, în calitatea-i de Cap al Oştirii
17
, era în măsură să se adreseze 

Ţării şi Armatei pentru a le comunica schimbarea şi a le chema la luptă, de data 

aceea alături de Naţiunile Unite (în speţă, U.R.S.S.) şi împotriva Germaniei şi a 

ultimilor ei aliaţi! În etapa preliminară actului de la 23 august 1944 s-a dovedit 

inspirată constituirea şi acţiunea unei echipe militare (C. Sănătescu, D. 

Dămăceanu, Emil Bodnăraş ş.a.), care, sub raportul tehnic, a definitivat 

preparativele concrete ale arestării Mareşalului şi echipei sale. Astfel, la 24 iulie 

1944, echipa, lipsită de ―contribuţia‖ politicienilor, a pus la punct planul de 

acţiune cuprinzând problemele generale - politice şi speciale - şi cele tehnico-

militare, iar momentul acţiunii a fost stabilit vag pentru ultima decadă a lunii 

august 1944. La 15-16 august, echipa  a fixat lovitura  pentru 26 august 1944, 

dată care, căzând într-o sâmbătă, se presupunea că Mareşalul Antonescu era mai 

lesne de atras în cursă, adică ―convocat‖ la Palatul Regal din Bucureşti şi, 

potrivit soluţiei apreciată ―optimă‖, arestat, dacă s-ar mai fi împotrivit semnării 

armistiţiului cu Naţiunile Unite şi încetării imediate a războiului alături de 

Germania. Aşa după cum se ştie, în funcţie de desfăşurarea evenimentelor 

interne şi internaţionale, cu prioritate a celor pe plan militar, ulterior, în prima 
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 Ibidem, passim. 
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 Fundamentată prin Decretul-Regal nr. 3 027 din 7 septembrie 1940 (apud 

Mareşal Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, vol. I, ediţie Gh. 

Buzatu, Iaşi, Editura Moldova, 1992, p. 78, doc. nr. 32). 
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parte a zilei de 23 august 1944, s-a impus devansarea loviturii de stat, de la 26 

august 1944, cum se stabilise iniţial, chiar pentru după-amiaza zilei respective
18

! 

Pentru evoluţia faptelor spre acest deznodământ, un aport important a revenit nu 

numai bulversărilor de pe teatrele de război europene (de pe frontul din 

Moldova îndeosebi), dar şi desfăşurărilor de pe tărâmul diplomatic, care, în 

esenţă, fac subiectul dezvăluirilor documentelor reunite în prezentul volum. 

Pentru moment, ne referim, în mod special, la contactele secrete vizând 

semnarea armistiţiului României antonesciene cu reprezentanţii Naţiunilor 

Unite, angajate progresiv în 1943-1944 de trimişii Mareşalului cu delegaţii 

S.U.A., Marii Britanii şi U.R.S.S., la Cairo, Lisabona, Berna, Madrid, Ankara şi 

Stockholm
19
. De la aceste negocieri nu au absentat, prin forţa lucrurilor, 

reprezentanţii declaraţi ori bănuiţi ai grupărilor politice opoziţioniste (în speţă, 

P.N.Ţ. şi P.N.L.) participanţi la complot. Prezenţa lor a avut o dublă 

semnificaţie. În primul rând, aceştia, depăşindu-şi limitele mandatelor 

încredinţate de Antoneşti, au negociat practic în numele opoziţiei şi, dacă n-au 

reuşit să blocheze, pentru motive lesne de bănuit, succesul eforturilor oficiale, 

cel puţin au realizat, în al doilea rând, să-i ţină la curent pe cei interesaţi în 

privinţa soartei tratativelor. Ceea ce, în condiţiile date, ale izolării diplomatice 

internaţionale a României aflată în război, n-a fost puţin lucru. Dimpotrivă. Nu 

mai insistăm să subliniem, dintr-un alt punct de vedere, că, tot prin canalele 

Ministerului Afacerilor Străine, aceleaşi persoane (Grigore Niculescu-Buzeşti, 

Alexandru Cretzianu, George I. Duca. ş.a.) au stabilit şi întreţinut contacte cu 

reprezentanţii Naţiunilor Unite şi, mai mult decât atât, în perioada 20-23 august 

1944, i-au avertizat asupra evenimentului în perspectivă de la Bucureşti: 

demiterea lui Antonescu şi retragerea României din Axă
20

. Respectivele 

demersuri, netăgăduit, şi-au avut rostul şi locul lor pe lângă cancelariile 

diplomatice de la Londra şi Washington, DC, dacă n-ar fi fost, în parte cel puţin, 

anihilate de contraofensiva ori de indiferenţa, frizând ostilitatea, a Kremlinului, 

convins că ―opoziţia burgheză‖ din România, în preajma desprinderii 

Bucureştilor de Axă, miza excesiv pe Marea Britanie şi S.U.A., ceea ce, cu 

adevărat, era în contradicţie cu acordurile interaliate ce prevedeau o ―participare 

egală‖ la toate negocierile secrete cu sateliţii Germaniei. Nemulţumirea a 
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 Detalii în studiile semnate de Gh. Buzatu, Stela Cheptea (... Şi a fost 23 
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devenit cu atât mai făţişă cu cât, după înţelegerea anglo-sovietică din iunie 1944, 

U.R.S.S.-ului i-a revenit partea leului în abordarea şi soluţionarea problemelor 

Europei Est-Centrale. Este bine stabilit că, în octombrie 1944, la Moscova, în 

urma negocierilor Churchill-Stalin, acordul amintit avea să fie desăvârşit, ceea 

ce pentru România şi vecinii săi a sporit riscul de-a cădea, cu acordul sau din 

indiferenţa Occidentului, în zona de dominaţie sovietică, recte - în robia 

Kremlinului. Se profila un orizont sumbru, pentru ―actorii‖ de la 23 august 1944 

care proiectaseră una şi câştigau cu totul altceva. Grigore Niculescu-Buzeşti, 

cel care fusese în fond liderul echipei de diplomaţi implicată în prepararea şi 

declanşarea actului de la 23 august 1944, va mărturisi, cu deplină sinceritate, 

într-o epistolă adresată la 7 martie 1949 colegului său Gheorghe Barbul, 

cunoscutul colaborator, admirator şi biograf al fostului Mareşal: “În răsturnarea 

politicii noastre din august 1944 s-au reflectat un element de alegere şi unul de 

fatalitate. Alegerea nu a fost între regimul nazist şi cel comunist. Dacă 

chestiunea s-ar fi prezentat în acest mod, cred că toată lumea ar fi ales regimul 

nazist, căci nu poate fi nici o îndoială - nu exista o asemenea îndoială nici chiar 

în August 1944 - că regimul nazist ar fi fost cu mult mai suportabil decât cel 

comunist. În spiritul acelor care au contribuit la schimbarea politică, alegerea 

era între regimul nazist şi o şansă rezonabilă de libertate (subl. ns.)‖
21

. 

Recunoaşterea lui Grigore Niculescu-Buzeşti, coroborată cu declaraţiile ştiute 

ale lui Maniu din septembrie-decembrie 1944 şi nenumărate alte documente, 

denotă în ce grad sau amploare complotiştii de la 23 august 1944 au ratat 

obiectivul vizat prin destituirea lui Antonescu, care a constituit însăşi raţiunea 

acţiunii lor, şi anume - în termenii dulci ai epistolarului - “şansa rezonabilă de 

libertate”. Este categoric că, mizând pe... şansă, complotiştii au acţionat într-un 

fel în postura de sinucigaşi, de vreme ce, se cunoaşte mult prea bine, în locul 

unui regim de libertate aşteptat şi râvnit, la Bucureşti s-a instalat regimul 

comunist, fabricat, exportat şi patronat de Moscova!  Se adevereau, în acest fel, 

cuvintele lui I. V. Stalin expuse lui I. B. Tito, la Moscova, în aprilie 1945
22

. De 

altfel, în condiţiile concrete create, n-a fost de mirare că majoritatea 

complotiştilor de la 23 august 1944 aveau să-şi găsească sfârşitul în cele mai 

straşnice condiţii (unii asasinaţi, în închisorile şi lagărele comuniste), alţii fiind 

nevoiţi să se expatrieze şi numai foarte puţini (Ioan de Mocsonyi-Styrcea, de 

exemplu) reuşind, după ani grei de detenţie, să ajungă în Vest. Sub acest aspect 

trebuie înţeleasă mărturisirea de o debordantă sinceritate a lui Grigore 

Niculescu-Buzeşti, unul dintre principalii ―actori‖ ai loviturii de la 23 august 

1944, că, dacă s-ar fi pus în discuţie o opţiune între regimul comunist şi cel 

nazist pentru etapa post-Antonescu, complotiştii ar fi rămas în băncile lor!!! 

Preferăm însă să nu insistăm, întrucât poveştile cu dacă nu-şi au rostul în 
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reconstituirile faptelor istorice. În ceea ce-l priveşte însă pe Grigore Niculescu-

Buzeşti este recomandabil să reţinem şi alte mărturii, de fel favorabile, asupra 

acţiunilor sale şi ale grupului ce-l reprezenta. Marele ziarist şi istoric care a fost 

Pamfil Şeicaru îi transmitea generalului N. Rădescu, la 14 octombrie 1948, din 

Palma de Malorca, unde emigrase, informaţii concrete despre complotul 

organizat la nivelul Ministerului Regal al Afacerilor Străine din Bucureşti în 

1943-1944, din care a reieşit ―o scelerată conspiraţie de ambiţii disparate‖
23

. 

În răstimp, în nod-estul României, acolo unde în perioada aprilie-august 1944 

cele două grupuri de armate care se înfruntau - Fronturile 2 şi 3 ucrainene şi 

Grupul de Armate ―Ucraina de Sud‖ (în total, aproximativ 2 000 000 de oameni) 

- şi-au consolidat necontenit poziţiile, apropierea uraganului devenise iminentă. 

La 23 mai 1944, în şedinţa guvernului, Mareşalul Antonescu a subliniat cum că 

―pe front se prevede în curând dezlănţuirea furtunii‖. General-colonel Hans 

Friessner, la puţin timp după ce preluase comanda Grupului de Armate ―Ucraina 

de Sud‖ şi numai cu patru zile înaintea ofensivei sovietice în zonă, s-a declarat 

convins că în curând sovieticii urmau să lovească între Prut şi Siret. Şi, în 

adevăr, în zorii zilei de 20 august 1944, după succesele în serie repurtate de 

Armata Roşie în toate sectoarele Frontului de Est, pe ―verigile‖ care legau 

ţinuturile Careliei de acelea ale Ucrainei apusene, Fronturile 2 şi 3 ucrainene s-

au pus în mişcare în cadrul operaţiunii Iaşi-Chişinău. A fost una dintre cele mai 

mari ofensive declanşată în cursul celui de-al doilea război mondial şi, în funcţie 

de rezultat, una ―dintre cele mai reuşite‖
24
. Întrucât, avându-se în vedere că după 

numai trei zile s-a produs cotitura României în război, iar în zona Chişinăului 

Hitler a pierdut pentru a doua oară, şi atunci definitiv, Armata a 6-a germană, 

desfăşurările militare din zonă au deschis U.R.S.S.-ului ―poarta Balcanilor‖. 

Totul a căpătat, în viziunea unuia dintre cei mai de seamă istorici militari ai 

veacului XX, proporţiile unui nou Stalingrad
25

.  

Insuccesele trupelor germane şi române au fost rapide şi tulburătoare
26
. Între 20 

şi 22 august 1944, Mareşalul însuşi s-a deplasat în zona frontului, la Bacău, la 

Comandamentul Armatei 4 române, ori la Tg. Ocna, la Statul Major al lui 

Friessner. Pericolul ce se profila asupra României era imens - tăvălugul sovietic 

ameninţa însăşi inima României, cu zona petroliferă, de însemnătate vitală 

pentru continuarea războiului de către Axă. Este adevărat că Mareşalul 

Antonescu mai dispunea de câţiva aşi în manşetă pentru a spera să răstoarne 
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cursul operaţiunilor militare, dar, în primul rând, nădăjduia să stăvilească 

ofensiva inamicului pe aliniamentul Focşani - Nămoloasa - Brăila. Dar, pentru 

aceasta, l-a avertizat Mareşalul pe Friessner, la 22 august 1944, se impunea ca, 

prin eforturi conjugate, trupele germane şi române să bareze înaintarea 

Fronturilor 2 şi 3 ucrainene înainte ca ele să atingă faimoasa linie de apărare, 

pentru că, în caz contrar, România avea să fie ―pierdută‖. Conducătorul statului 

român a dezvoltat un fulminant atac la adresa Înaltului Comandament german în 

privinţa modului în care n-a ştiut şi n-a reuşit să organizeze apărarea 

României
27

, pentru ca, finalmente, să cuteze a prevedea cu deplină luciditate: 

“... Fără Mareşalul Antonescu, România ar fi poate astăzi o jertfă a anarhiei şi 

a puterilor duşmane Germaniei”
28

. Era însă mult prea târziu.  Pe front, în zona 

Iaşilor sau în Basarabia, eşecurile se ţineau lanţ, iar la Bucureşti mecanismul 

loviturii de stat, stabilită - cum s-a menţionat - pentru data de 26 august 1944, 

stătea să fie declanşat. Au intervenit, în acele condiţii, o sumă de elemente, care, 

toate, au contribuit la dezamorsarea mecanismului, totul devenind posibil: 

situaţia şi apelurile disperate de pe front; decizia Mareşalului de a informa 

Berlinul, prin Clodius, în privinţa deciziei sale de-a se retrage din tabăra 

germană
29

 şi intenţia de-a se deplasa iarăşi pe front, începând cu după-amiaza 

zilei de 23 august, pentru a conduce personal bătălia Moldovei, în speranţa de a 

opri la ―porţile Focşanilor‖ trupele invadatoare sovietice, cu scopul de-a obţinute 

condiţii mai bune de armistiţiu. Or, tocmai acest fapt, plecarea lui Antonescu din 

Bucureşti, a alertat pe complotişti, care şi aşa, după 20 august 1944, deveniseră 

extrem de întreprinzători - conciliabule zilnice şi nocturne, multe cu participarea 

Regelui Mihai I, alertarea Marilor Aliaţi, mobilizarea echipelor pregătite pentru 

cazurile de ―maximă urgenţă‖ etc. Confruntarea care se anunţa a antrenat forţele 

cele mai diverse: trupele străine de pe teritoriul naţional, germane sau sovietice, 

care, fiecare, din puncte de vedere total opuse, erau interesate de deznodământul 

dramei, străduindu-se s-o provoace ori, mai degrabă, s-o... prevină. Mareşalul 

Antonescu şi oamenii săi, care, deşi se pregăteau să iasă de pe scena istorică, nu-

şi imaginau cum; complotiştii, precipitaţi să ocupe locurile rămase libere, deşi 

nu-şi dădeau prea bine seama când şi în cel fel se va produce revirimentul? 

Optimismul lor era molipsitor, cu toate că, la urma urmelor, acţiunea lor nu se 

baza pe forţele proprii, ci, cu precădere, pe factorul întâmplare sau pe 

bunăvoinţa Marilor Aliaţi... Oricare dintre complotişti era speriat să afle ce se 

întâmpla dacă factorii presupuşi nu ar fi jucat ori, mai cu seamă, dacă ar fi fost 

descoperiţi? Şi nu a lipsit mult să se întâmple chiar aşa ceva! Iată motivul pentru 
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care actul de la 23 august 1944, de însemnătate substanţială pentru cauza 

Naţiunilor Unite în războiul contra Germaniei şi a ultimilor ei aliaţi, avea să 

devină, o dată cu trecerea anilor, un serios motiv de remuşcări sau reproş, 

complotiştii trebuind, ei înşişi, să se explice dacă nu cumva au planificat 

trădarea ţării sau au înlesnit instaurarea regimului comunist la Bucureşti?! 

Cât îl priveşte pe Mareşalul Ion Antonescu, acesta, la procesul care i-a fost 

înscenat la Bucureşti în luna mai 1946, a avut tăria să declare fără reticenţă şi 

fără regret: 

―Se va şti odată precum că ziua de 23 august eu (subl. ns.) am fixat-o în Istorie!‖ 

Cât, în ceea ce-i privea pe conjuraţi, aceştia nu reprezentau altceva decât o 

aventură. Termenul avea să fie folosit în săptămânile următoare, la Moscova, de 

către V. M. Molotov, în discuţiile cu delegaţii români trimişi, în septembrie 

1944, să negocieze armistiţiul României cu Puterile Aliate
30

. 

     *** 

De mai multe decenii, în mod concret de la terminarea celui de-al doilea război 

mondial încoace, dacă nu cumva din anul imediat precedent, deci de îndată după 

lovitura de stat de la 23 august 1944, istorici şi publicişti, comentatori militari şi 

politici, cunoscuţi politicieni şi diplomaţi, martori şi acuzatori la „procesul‖ din 

mai 1946 al echipei guvernamentale care a condus România între 1940 şi 1944 

au susţinut, cu orice prilej şi pe un ton hotărât, în temeiul unor argumente şi 

documente, multe considerate … irefutabile, cum că Mareşalul Ion Antonescu şi 

colaboratorul său principal, Mihai Antonescu, vicepreşedintele cabinetului şi 

ministrul Afacerilor Străine, ar fi respins – categoric şi sistematic – orice dialog 

serios, constructiv cu delegaţii Marilor Puteri ale Naţiunilor Unite, în frunte cu 

SUA, URSS şi Marea Britanie, de-a obţine ieşirea ţării din tabăra Axei, patronată 

de Germania, pe calea armistiţiului. Nu au fost luate în consideraţie nici 

intensele negocieri de pace separată din 1942-1944, nici misiunile speciale 

încredinţate unor soli tainici (Barbu Ştirbey ş.a.), nici rosturile unor diplomaţi 

(Al. Cretzianu, George I. Duca ş.a.), nici demersurile de la Bucureşti din 

ultimele zile şi ore de „dinaintea furtunii‖, adică de la 20-23 august 1944, totul, 

dar absolut totul, a fost astfel construit ca echipa Mareşalului să fie acuzată, o 

dată în plus, pentru ignorarea realităţilor îngrozitoare ale ţării, din dorinţa de a 

… sluji Germania lui Adolf Hitler „până la capăt‖, chiar cu preţul catastrofei 

României. Semnale de pace specifice, între care un document şi un episod 

inventate (telegrama „personală‖ din partea inamicului redutabil – I. V. Stalin), 

au fost folosite tot împotrivă. 

Numeroase şi deosebit de semnificative documente îngăduie însă abordarea 

istoriei noastre diplomatice sub noi unghiuri, permiţând interpretări complet 

diferite cu acelea la modă. Numeroase şi deosebit de semnificative documente 

provin fie din excelentele fonduri diplomatice britanice (Great Britain, Public 

Record Office, Foreign Office – 371), fie din fondul, extrem de bogat, constituit 
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după război de un fost colaborator al Ministerului Afacerilor Străine din 

Bucureşti, D. G. Popescu, care, după Conferinţa Păcii de la Paris din 1946, s-a 

decis să rămână în Occident
31
. El a încredinţat ulterior spre păstrare copiile după 

originalele unor documente diplomatice esenţiale din arhiva MAS celebrei 

Fundaţii internaţionale Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. 

Hoover Institution Archives de pe lângă (nu mai puţin celebra) Stanford 

University din Palo Alto, California, Statele Unite ale Americii. În cursul 

cercetărilor din 1980, 1996, 1997, le-am descoperit şi cercetat în fondul 

respectiv. Documentele din acest fond, coroborate cu informaţiile desprinse din 

arhivele diplomatice britanice şi române, întregesc în chip fericit datele deja 

cunoscute din colecţiile oficiale editate în SUA referitoare la un episod marcant, 

care a provocat şi se menţine în atenţia istoricilor. Facem referire la acţiunile 

României antonesciene în perspectiva loviturii de la 23 august 1944. Astfel, s-a 

afirmat şi se susţine cum că guvernul Ion Antonescu nu ar fi admis, nici în faţa 

dezastrului de pe Frontul din Moldova din 20-22 august 1944, să facă vreun pas 

în direcţia armistiţiului cu Aliaţii. Declaraţia făcută de Mareşal Regelui Mihai I, 

în cursul ultimei audienţe din după-amiaza lui 23 august 1944, când a respins 

îndemnul Suveranului de-a se înţelege cu Naţiunile Unite, este luată ca atare. N-

au contat stăruinţele şi motivaţiile Mareşalului sau ale lui Mihai Antonescu, 

care, după ce la 22-23 august 1944 avuseseră iniţiative în această direcţie
32

, au 

cerut timp pentru a se aştepta rezultatele eforturilor. Dar – persistă cei 

neîncrezători – au existat realmente asemenea demersuri?, iar răspunsurile 

oferite sunt, cel mai adesea, negative. Deşi documentele publicate în ultimul 

timp sau cele descoperite recent în arhive infirmă asemenea opinii.  

Avem în vedere, înainte de toate, nota de convorbire pe marginea întrevederii 

din 16 august 1944 dintre colonelul Traian Teodorescu şi Al. Cretzianu, ataşatul 

militar şi, respectiv, ministrul României la Ankara. Cel dintâi, la 14 august 1944, 

revenise de la Bucureşti, fiind obligat să-i raporteze şefului Misiunii în Turcia 

conţinutul discuţiilor sale la Bucureşti, chiar cu Mareşalul, pe tema armistiţiului. 
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Deşi pentru Cretzianu, care se afla între conjuraţii ce vor înfăptui lovitura de stat 

din 23 august 1944, ştirile nu erau îmbucurătoare, dat fiind că Mareşalul 

Antonescu se dovedise „rezervat‖ sau „circumspect‖ în privinţa perspectivelor 

definitivării tratativelor secrete cu Aliaţii, ministrul a consemnat în mod obiectiv 

conţinutul discuţiilor
33

. Cu acel prilej, s-a constatat că, în fapt, Mareşalul 

Antonescu reactualizase „condiţiile‖ redactate de el însuşi în luna ianuarie 1944, 

şi la care ne-am referit mai sus
34
. Fără să fi fost dispus, mai ales după ultima 

întrevedere cu Adolf Hitler din 5 august 1944, să facă vreun fel de concesii, în 

ciuda presiunii evenimentelor, tot mai alarmante pentru ultima decadă a lunii 

august 1944. Că Mareşalul nu era dispus la concesii, admise pe seama situaţiei şi 

statutului României, deducem şi din faptul că, chiar în după-amiaza de 23 august 

1944, în cursul întrevederii cu Regele Mihai I, în prezenţa lui Mihai Antonescu 

şi a generalului C. Sănătescu, atunci când  suveranul a pretins Antoneştilor „să 

înceapă imediat” negocierile de armistiţiu
35
, aceştia au replicat că tratativele 

debutaseră dar că trebuia să se aştepte rezultatul lor
36
. Aşa după cum se va 

vedea, asigurările Antoneştilor erau reale, dar, în acel moment, în după-amiaza 

de 23 august 1944, cu puţin înaintea orelor 17,00, pentru complotişti exact 

aceasta nu conta ori, dimpotrivă, antamarea negocierilor a reprezentat imboldul 

decisiv care i-a convins să acţioneze... Adică să dicteze arestarea Antoneştilor! 

Că negocierile debutaseră, desprindem din documentele diplomatice publicate 

ori disponibile. Aşa, de exemplu, telegrama fulger nr. 1 386, expediată de 

ambasadorul britanic la Ankara, Sir H. Knatchbull-Hugessen, la 23 august 1944, 

ora 3,26 pm, deci aproximativ cu o oră înaintea audienţei decisive (şi ultime) a 

Antoneştilor la Regele Mihai, subliniază că diplomatul fusese convocat de 

premierul Turciei pentru a-i fi transmis mesajul recepţionat de la reprezentantul 

turc la Bucureşti. Este bine să reţinem că, deopotrivă cu Knatchbull-Hugessen, 

premierul turc i-a informat pe ambasadorii S. U. A. şi U. R. S. S. la Ankara. 

Care era însă conţinutul mesajului din Bucureşti? Reprezentantul turc în 

România fusese chemat de Mihai Antonescu, vicepreşedintele cabinetului şi 

ministrul de Externe al României, care, ţinând seama de situaţia „foarte gravă‖ 

de pe Frontul din Moldova, decisese, „cu asentimentul Mareşalului, al 

Regelui şi al şefilor tuturor partidelor de opoziţie‖
37
, să propună negocieri de 

armistiţiu Naţiunilor Unite. Se aştepta, pentru următoarele 24 de ore, răspunsul 

guvernelor de la Londra şi de la Washington în privinţa iniţiativei Bucureştilor. 
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Dar este preferabil să luăm cunoştinţă de textul integral al notei ministrului turc 

la Bucureşti destinat Ankarei
38

: 

„[…] 2. Am fost la Preşedintele Consiliului
39

. Situaţia este foarte gravă. În două 

zile, ruşii vor fi ocupat Basarabia. Înaintează şi în alte ţări. Poate Turcia media 

între noi şi armatele anglo-americane beligerante? Am asentimentul 

Mareşalului, al Regelui şi al şefilor tuturor partidelor de opoziţie. Rog un 

răspuns în 24 de ore din partea guvernelor britanic şi al Statelor Unite la 

următoarele probleme: 

a. Vom trimite un delegat român la Moscova pentru încheierea unui armistiţiu; 

b. Vom intra în contact cu ruşii şi anglo-americanii, în acelaşi timp, pentru a 

fixa condiţiile armistiţiului; 

c. Vom discuta condiţiile la Cairo cu Aliaţii; 

d. Preşedintele Consiliului României doreşte să ştie care dintre aceste trei 

alternative ar fi preferată de anglo-americani. 

3. Preşedintele Consiliului Turciei m-a informat pe mine, pe ambasadorul 

sovietic şi îl informează pe reprezentantul Statelor Unite[…]”
40

 

Telegrama lui Knatchbull-Hugessen a fost primită la Londra tot în cursul zilei de 

23 august, la ora 4,35 pm, iar Foreign Office-ul s-a hotărât, fără întârziere, să 

dea curs mesajului. Iată cuprinsul memorandumului redactat pentru uzul intern 

al departamentului: 

„Rog vedeţi această copie preliminară a unei telegrame fulger de la Ankara 

conţinând o ofertă de pace din partea Mareşalului Antonescu
41

. Formularea din 

telegramă este foarte obscură şi nu-mi pot da seama ce înseamnă sugestia ca 

Turcia să medieze între români şi “armatele anglo-americane beligerante”. 

Antonescu voia un răspuns în 24 de ore de la guvernele britanic şi american, 

nemenţionând însă guvernul sovietic, deşi este gata în aparenţă să trimită un 

delegat român la Moscova pentru încheierea unui Armistiţiu. Dacă noi şi 

americanii răspundem în sensul că românii trebuie să trimită un delegat la 

Moscova pentru încheierea unui Armistiţiu, românii ar putea crede că noi şi 

americanii ne dezinteresăm de acea ţară şi ar putea prefera să continue lupta 

decât să se predea ruşilor. 

Dar, din cele trei alternative, cel mai bine ar fi, evident, ca românii să trimită 

un delegat la Moscova, unde ambasadorii britanic şi american să poată 
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participa la negocieri. Am putea să-i anunţăm pe români că noi şi americanii 

vom lua parte la negocieri. 

Proiecte de telegrame către Moscova şi Washington. 

23 august 1944”
42

. 

Pe atunci, la Londra încă nu se aflase de evenimentele de la Bucureşti, respectiv 

de arestarea Mareşalului şi demiterea guvernului său. După cum se vede, 

consilierii Foreign Office-ului care au examinat şi comentat telegrama lui 

Knatchbull-Hugessen
43

 au trecut la fapte, astfel că, la începutul zilei de 24 

august 1944, între orele 12,30 şi 12,40, au pornit spre Washington şi Moscova 

telegramele nr. 7 479
44

 şi, respectiv, 2 646
45
. Ambasadele Majestăţii Sale din 

SUA şi URSS fură instruite să reacţioneze „imediat‖, pentru a se afla poziţia 

Administraţiei Roosevelt
46

 şi a guvernului sovietic faţă de demersul lui Mihai 

Antonescu. Sugerându-se că, în situaţia în care propunerea Bucureştilor de a 

trimite un emisar la Moscova ar fi fost agreată, la negocieri trebuiau să se ralieze 

şi ambasadorii SUA şi Marii Britanii din URSS, Foreign Office-ul insista să afle 

imediat poziţia Kremlinului la oferta românească, iar, în caz afirmativ, 

ambasadorul sovietic de la Ankara să fie înştiinţat, astfel ca Knatchbull-

Hugessen să-l abordeze fără amânare pe premierul Turciei
47

, pentru a se putea 

răspunde grabnic iniţiativei Bucureştilor. Schimbul de telegrame pe traseul 

Ankara – Londra – Washington – Moscova pe tema demersului lui Mihai 

Antonescu va continua şi în zilele următoare, până când s-a constat că, în urma 

loviturii de stat de la Bucureşti, problema nu mai era de actualitate. 

Demersul diplomatic final al lui Mihai Antonescu a fost însă anulat nu numai de 

desfăşurarea evenimentelor, ci şi faptul că, din clipa în care tocmai captase 

                                      
42

 Public Record Office, Foreign Office – 371/44005; Gh. Buzatu, România şi 

războiul mondial din 1939-1945, p. 219, doc. nr. 3. Vezi Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 

eds., 23 august 1939-1944, document nr. 57. 
43

 Gh. Buzatu, România şi războil mondial din 1939-1945, p. 219.  
44

 Ibidem, p. 220, document nr. 4. Vezi, de asemenea, Gh. Buzatu, Dana 

Beldiman, 23 august 1939-1944, document nr. 53. 
45

 Public Record Office, Foreign Office – 371/44005; Gh. Buzatu, România şi 

războiul mondial din 1939-1945, p. 220-221, document nr. 5; Gh. Buzatu, Dana 

Beldiman, eds., 23 august 1939-1944, document nr. 52. 
46

 În mod practic, Ambasada britanică va înainta Departamentului de Stat al 

SUA un memorandum la 24 august 1944 (PRO, Foreign Office – 371/44005; Gh. 

Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, p. 237, doc. nr. 21; Gh. Buzatu, 

Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-1944, document nr. 78). S-a primit replica 

Departamentului de Stat la 25 august 1944 (PRO, FO – 371/44005; Gh. Buzatu, 

România şi războiul mondial din 1939-1945, p. 237, document nr. 21), care insista că, 

după răsturnările de la Bucureşti, „s-ar putea ca guvernul Antonescu să nu mai fie în 

măsură de a îndeplini termenii propuşi‖. Ceea ce era cu totul întemeiat. 
47

 PRO, FO – 371/44005. Vezi Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 

1939-1944, document nr. 52. 
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atenţia capitalelor menţionate, el a fost virusat şi, apoi, contrazis de un alt mesaj 

sosit de la Bucureşti. Mesajul era semnat Iuliu Maniu
48

 şi fusese emis în 

premieră la 19 august 1944, apoi reînnoit şi receptat de ministrul român la 

Ankara, Al. Cretzianu, care i-a asigurat cea mai bună difuzare. Se aducea la 

cunoştinţă – după cum transmitea însărcinatul cu afaceri american pe lângă 

guvernul iugoslav de la Cairo, Shantz, la 23 august 1944, ora 7 p.m. – că 

opoziţia din România se decisese „să treacă la acţiune‖ în ziua de 26 august 

1944
49

. Data de 26 august 1944 n-a rămas în atenţia marilor capitale decât 

câteva ceasuri, întrucât, în cursul nopţii de 23-24 august 1944, s-a constat că 

proiectul negocierii Armistiţiului românesc fusese pur şi simplu devansat, iar 

lovitura de stat reuşise. A fost rândul ei să capteze atenţia
50
, astfel că demersul 

lui Mihai Antonescu a trecut rapid la capitolul file de istorie
51

. Din moment ce 

Marile Puteri au acceptat să trateze cu noile autorităţi de la Bucureşti, favorabile 

Armistiţiului şi dispuse să întoarcă armele împotriva Reichului nazist şi a 

ultimilor lui aliaţi, intervenea un motiv în plus pentru ca iniţiativa Antoneştilor 

să fie – şi a fost! – definitiv înmormântată. Ea era destinată să rămână în 

inventarul aprigelor controverse istorice. 

 

- ANEXĂ - 

 

Activitatea politică în Turcia 

a Domnului Cretzianu ca mandatar al 

Mareşalului Antonescu şi al Domnului Maniu
52

 

 

 

1) În luna septembrie 1943, sosind la Istanbul, D-l Cretzianu cere 

concursul ataşatului militar român Colonel [Traian] Teodorescu în acţiunea ce o 

va întreprinde pentru a încerca, „în numele D-lui Mareşal Antonescu şi a D-lui 

Maniu, să facă o apropriere de anglo-americani‖. 

2) Ajuns la Ankara, Domnia Sa a încercat să fie primit de ambasadorii 

Angliei, Americii şi Greciei, fără însă a izbuti. 

În faţa acestui refuz, bazat în special pe consideraţiunea că anglo-

americanii de la Ankara (probabil din ordin) nu doreau să provoace, prin contact 

cu ministrul României, suspiciunea Ambasadei Sovietice din Turcia, D-l 
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 PRO, FO – 371/44005; Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-

1944, document nr. 56. 
49

 Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, p. 221, document 

nr. 6; Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-1944, document nr. 54. 
50

 Ibidem, document nr. 71. 
51

 Ibidem. 
52

 Arhivle Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri – S. S. I., dosar 89/1944, filele 1 – 12. 
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Cretzianu a intrat în legătură cu Ambasadele engleză şi americană prin 

intermediul Colonelului Teodorescu, ataşatul nostru militar, care păstrase 

contact şi legături cu ataşaţii militari britanici şi americani. 

Colonelul Teodorescu a fost pus la curent, de către D-l Cretzianu, cu 

punctul de vedere al D-lui Mareşal Antonescu şi al D-lui Maniu, amândoi fiind - 

după declaraţiunile D-lui Cretzianu – de perfect de acord. 

Acest punct de vedere a fost expus, în luna octombrie 1943, de 

Colonelul Teodorescu Generalului de divizie Arnold (ataşat militar englez), 

insistând, cu această ocazie, că D-l Cretzianu reprezintă - în acţiunea sa - atât pe 

Mareşalul Antonescu cât şi opoziţia, al cărei şef era considerat D-l Maniu. 

3) În lunile decembrie 1943 şi ianuarie 1944, D-l Cretzianu se găsea la 

Bucureşti. 

În acest timp, Colonelul Teodorescu a fost solicitat de Generalul 

american Tindal să-i spună „care ar fi aportul de colaborare al Armatei române 

cu trupele anglo-americano-turce în cadrul unor eventuale operaţiuni în Balcani 

în primăvara anului 1944‖
53

. 

La întrebarea americanului, transmisă imediat D-lui Cretzianu la 

Bucureşti, acesta, după ce a luat contact cu Mareşalul Antonescu şi D-l Maniu, 

s-a întors la Ankara cu un memoriu al Mareşalului Antonescu şi care reprezenta 

- după cele ce declara D-l Cretzianu - şi punctul de vedere al D-lui Maniu. Copia 

memoriului se anexează
54

. 

Memoriul, tradus în franţuzeşte, a fost înmânat, din ordinul D-lui 

Cretzianu, în luna februarie 1944, Generalilor Arnold (englez) şi Tindal 

(american). 

Puţin timp după aceea, Guvernul român, de acord cu opoziţia (D-l 

Maniu), a trimis la Cairo pe D-l Ştirbey pentru a discuta - înainte de a trimite 

experţi militari – bazele politice ale unui acord de colaborare cu Anglo - 

Americanii. 

4) La memoriul Mareşalului Antonescu, Generalul Wilson a cerut, prin 

2-3 mesaje, ca România să întoarcă imediat armele contra Germaniei
55

. 

                                      
53

 Sondajul militarului american se integra, indubitabil, tenebrelor programate 

în cadrul Operaţiunii Bodygard (vezi mai jos). 
54

 Vezi mai jos. 
55

 Henry Maitland Wilson, comandantul suprem al forţelor aliate din 

Mediterana, s-a adresat lui Antonescu  la 22 şi 29 martie 1944 (cf. Gh. Buzatu, Din 

istoria secretă..., I, p. 263-267), iar Mareşalul – încrezător pe cuvântul de soldat al 

Generalului - i-a replicat într-un singur rând, relevând între altele: „ ... Mare şi glorios 

soldat cum sunteţi, sunt sigur, veţi înţelege. Ajutaţi-mă să salvez un popor, nu mă 

forţaţi să-l arunc în prăpastia fără sfârşit a distrugerii şi ruşinii. Noi suntem prietenii 

Dv., nu duşmanii Dv. Nici un popor, sunt sigur, cu forţele aproape intacte, cum sunt ale 

noastre, nu ar putea să capituleze şi să se retragă din acţiunea în care înseşi 

leibertatea şi existenţa lui sunt în joc fără o garanţie serioasă pentru zilele care vor 
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Cererii Generalului Wilson nu i s-a dat curs de Guvernul român
56

. 

Lucrurile ajunseseră, deci, la un punct mort, căci s-a hotărât trimiterea 

unui nou delegat român la Cairo, în persoana Domnului Vişoianu (luna 

aprilie)
57

, pentru a seconda pe Domnul Ştirbey. 

Între timp, însă, turcii au refuzat să intre în război şi ideea operaţiunilor 

în Balcani a fost părăsită
58

. 

Este de remarcat – înainte de a continua - că, până în luna aprilie 

(trimiterea Domnului Vişoianu la Cairo), tratativele au fost duse de Domnul 

Ştirbey
59

, prin intermediul Cretzianu - Ankara, pe baza memoriului anexat în 

copie al Mareşalului Antonescu, întocmit de acord cu opoziţia (D-l Maniu)
60

, un 

memoriu prin care se urmărea a se lăsa U. R. S. S. la o parte. Rezultatul celor 

discutate la Cairo s-a comunicat prin Legaţia română din Turcia atât Guvernului 

cât şi opoziţiei. 

Concomitent, în Turcia, D-l Cretzianu, menţinându-se pe aceeaşi linie, 

făcea să se imprime la tipografii din Istanbul, broşuri de propagandă contra 

U.R.S.S., deşi, din primele comunicări aliate de la Cairo, ni s-a atras atenţiunea 

că anglo-americanii nu pot duce tratative speciale cu noi fără ştirea şi 

asentimentul U.R.S.S., deşi domnul Creţeanu fusese avertizat în acelaşi sens de 

ambasadele anglo-americană din Turcia, prin intermediul ataşatului militar. 

După ajungerea domnului Vişoianu la Cairo, tratativele au continuat
61

, 

dar rezultatul lor n-a mai fost comunicat Guvernului ci numai domnului 

                                                                                                    
veni” (apud Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, 

Craiova, Editura Helios, 2002, p. 332-333).  
56

 Vezi nota precedentă. 
57

 Eroare: C. Vişoianu a plecat mai târziu şi a ajuns la Cairo la 24 mai 1944 (cf. 

Gh. Buzatu, Din istoria secretă..., p. 274). 
58

 Nicidecum, Turcia a intrat în război la data convenită, în 2 august 1944, iar 

Aliaţii n-au refuzat să deschidă frontul în Sud-Est din cauza tergiversărilor Ankarei, ci, 

put şi simplu, pentru că o asemenea operaţiune nu intra în calculul lor. De vreme ce 

debarcarea pe continent trebuia să se producă la 6 iunie 1944, iar restul acţiunilor 

proiectate (inclusiv o operaţiune în Balcani) intrau în planul amplu al anglo-

americanilor de intoxicare a Axei (Operaţiunea Bodygard) ceea ce nu ştiau Iuliu Maniu, 

Barbu Ştirbey sau Cretzianu, şi nici autorul acestor însemnări (cf. Gh. Buzatu, Din 

istoria secretă..., I, p. 257). 
59

 Detalii la Gh. Buzatu, Din istoria secretă..., I, p. 257 şi urm. 
60

 Nu a existat un asemenea „acord‖, ci existenţa lui a fost numai ... presupusă 

sau dorită de către emisarii români în străinătate, care, pentru a-şi consolida poziţiile la 

negocieri, au ... preferat să vorbească în numele comun al lui Antonescu şi Maniu. 

Rezultatul, cum era lesne de bănuit, a fost contrariu, din moment ce negocierile n-au 

fost finalizate pozitiv. 
61

 Despre ineficienţa, în continuare, a negocierilor secrete de la Cairo vezi Gh. 

Buzatu, Din istoria secretă..., p. 274-278; Traian Lazăr, Iuliu Maniu şi serviciile 

secrete, p. 390 şi urm. 



 304 

Maniu
62
. Într-adevăr, Colonelul Teodorescu, chemat în Bucureşti în a doua 

jumătate a lunii iulie 1944
63
, primeşte din partea Domnului Mihai Antonescu 

mesajul prin care Domnul Cretzianu era rugat să comunice şi Guvernului cele ce 

se discută la Cairo, deoarece Guvernul era informat, prin ambasadorul american 

din Spania, că tratativele la Cairo continuă, fără, însă, ca Guvernul român să mai 

fi primit vreo comunicare timp de 4 luni. 

Cu aceeaşi ocazie, Mareşalul Antonescu spunea Colonelului 

Teodorescu că are intenţiunea să-l trimită la Cairo, ca expert militar, pentru a 

seconda pe domnii Ştirbey şi Vişoianu, însă, numai după ce se va întoarce de la 

vizita pe care o va întreprinde spre sfârşitul lunii iulie
64

 la Cartierul General 

german. 

Către 12 august, mareşalul Antonescu, întors din Germania şi probabil 

impresionat de cele discutate cu Führerul german, şi-a schimbat părerea
65

 şi n-a 

mai dat mesaj de a merge la Cairo Colonelului Teodorescu, dându-i numai 

instrucţiuni generale pentru a lua contact cu generalii Arnold şi Tindal, cărora 

trebuia să le vorbească în sensul memoriului deja cunoscut
66

, insistând, între 

altele, asupra faptului că, fără un sprijin efectiv anglo-american (prin trupe 

aeropurtate), România nu poate ieşi din război
67

 din cauza celor 800 000 

germani ce se găsesc în ţară şi care, prin reacţiunea lor combinată cu înaintarea 
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 Acesta, la 11 iunie 1944, chiar şi-a dat acordul – inoperant însă, în condiţiile 

continuării războiului României! - pentru semnarea armistiţiului în temeiul condiţiilor 

oferite de emisarii Aliaţilor (Gh. Buzatu, Din istoria secretă..., p. 276) 
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 Anterior plecării sale de la Ankara, la 3 şi 4 august 1944, Colonelul 

Teodorescu a solicitat Marelui Stat Major din Bucureşti să obţină pentru el audienţe 

pentru 8 sau 9 august 1944 la Mareşal (sau Mihai Antonescu) şi la Palatul Regal (cf. Al. 

Duţu şi colaboratori, eds., Ataşaţii militari transmit..., IV, 1940-1944, Bucureşti, 2004, 

p. 357). 
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 Vizita Mareşalului la Rastenburg, proiectată pentru finele lunii iulie 1944, s-a 

desfăşurat la 5 august 1944 (cf. Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, p. 296-297). 
65

 Relativ la ecourile interne în urma ultimei întrevederi Hitler-Antonescu din 5 

august 1944, cf. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhive secrete, secretele 

arhivelor, II, p. 289-299. 
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 Este vorba de memoriul din ianuarie 1944 al Mareşalului (vezi în anexa 

acestui document), transmis deja în liniile sale esenţiale – potrivit surselor descoperite 

de noi în arhivele diplomatice britanice – încă din ianuarie/februarie 1944, de către Al. 

Cretzianu, britanicilor, ca un declaraţie a lui Ion Antonescu având acest conţinut: „1. 

România nu va face nici un act ostil dacă trupele anglo-americane vor invada 

România. Trupele române se vor retrage pentru a uşura invazia lor; 2. Dacă nemţii vor 

încerca o agresiune armată împotriva României, Mareşalul se va opune oricărei 

acţiuni de acest fel cu forţele armate române” (Great Britain, Public Record Office, 

London – Kew Gardens, Foreign Office – 371/43 992, f. 209; Gh. Buzatu, Din istoria 

secretă..., p. 256). 
67

 Această condiţionare a revenit obsesiv în toate acţiunile şi declaraţiile 

Mareşalului Antonescu din 1943-1944. 
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trupelor ruse, ar produce haosul în România, ceea ce nu poate fi în avantajul 

Aliaţilor. 

Mareşalul Antonescu rămăsese, aşadar, (după cum remarca şi Domnul 

Cretzianu, căruia i se adusese la cunoştinţă cele discutate de Colonelul 

Teodorescu la Bucureşti)
68

, la vechiul lui punct de vedere exprimat în memoriul 

din ianuarie 1944. 

Mesajul Mareşalului Antonescu
69

, comunicat anglo-americanilor la 18 

şi 19 august, n-a avut efect, armistiţiul producându-se, provocat în special de 

ofensiva rusă în Moldova şi Basarabia. 

 

Memoriul anexat
70
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 Vezi nota de convorbire Teodorescu-Cretzianu din 16 august 1944 (apud Al. 

Duţu şi colaboratori, eds., Ataşaţii militari transmit..., IV, p. 358-359), în care se 

consemnează, în adevăr, că, „de unde acum două săptămâni [înaintea deplasării la 

Cartierul General al Wehrmachtului] [Ion şi Mihai Antonescu] păreau dornici să 

ajungă cât mai repede la o înţelegere în vederea unei acţiuni prin care România să iasă 

din alianţa cu Germania, de data aceasta s-au arătat mult mai rezervaţi şi 

circumspecţi” (ibidem, p. 358). De unde şi concluzia: „Deocamdată este, deci, 

imposibil a întreprinde ceva [în direcţia armistiţiului]” (ibidem, p. 359). De asemenea, 

Colonelul Traian Teodorescu i-a relatat lui Al. Cretzianu că „Mareşalul declară, încă o 

dată, că România nu va face nici o acţiune ostilă Angliei şi Americii şi că orice formaţii 

militare anglo-americane care ar ajunge la noi, pe cale maritimă, terestră sau aeriană, 

vor fi primite cu prietenie. În orice caz, România este gata a colabora în întregime cu 

anglo-americanii îndată ce situaţia militară ar fi de aşa natură încât să permită o 

acţiune a armatei române fără ca să existe, ca în momentul de faţă, certitudinea de a fi 

anihilată de germani” (ibidem, subl. ns.). Cu acelaşi prilej, deci la 16 august 1944, 

Teodorescu i-a repetat lui Cretzianu care erau, în viziunea Mareşalului Antonescu, 

„condiţiile de armistiţiu” avansate: „a) Un guvern român care, de pe acum, ar ceda 

Basarabia şi Bucovina, ar renunţa ipso facto la beneficiul aplicării principiilor Chartei 

Atlanticului. Insistenţa Rusiei ca România şi Polonia să accepte de pe acum grave 

amputări teritoriale nu se explică de altfel decât prin dorinţa ei de a împiedica aceste 

ţări să poată invoca aplicarea principiilor pentru care – în definitiv – Anglia şi Statele 

Unite duc lupta. În asmenea împrejurări, Mareşalul Antonescu cere ca rezolvarea 

chestiunii Basarabiei şi Bucovinei să fie amânată până la Conferinţa Păcii. b) 

Mareşalul Antonescu crede, de asemenea, că şi chestiunea despăgubirilor este o 

chestiune care nu ar trebui cuprinsă într-o Convenţiune de armisitiţiu, ci într-un Tratat 

de Pace. c) În acelaşi timp, cere ca, Comvenţiunea de armistiţiu să nu prevadă 

ocuparea României. Actualul Guvern român se declară de pe acum gata a intra, la 

propunerea Angliei şi a Statelor Unite, în orice federaţie sau grupare de state menită a 

asigura o pace trainică şi dreaptă în aceste regiuni” (apud Ataşaţii de militari 

transmit..., IV, p. 359). 
69

 Vezi nota precedentă. 
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 Document redact integral de Mareşalul Ion Antonescu. 



 306 

1. Noi nu suntem agresori, ci victimele agresiunii ruseşti. 

2. După luarea în condiţiunile cunoscute a Basarabiei şi a Bucovinei de 

Nord Ruşii au continuat să facă cu flota, cu forţe terestre şi aeriene presiuni 

violente asupra Gurilor Dunării şi Moldovei. 

Ne-au pretins sub ameninţări să admitem condominiu la Gurile 

Dunării, au cerut ca flota de război să intre până la Brăila şi ne-au ocupat cu 

forţa insulele de pe braţul Chilia. 

Faptele s-au petrecut după ocuparea Basarabiei. Concomitent cu 

această acţiune au întrebat la Berlin care ar fi atitudinea Germaniei în cazul când 

armatele lor ar ocupa Moldova şi şi-ar stabili baze pe coastele Dobrogei şi ale 

Bulgariei. 

3. România fiind dezorganizată, demoralizată şi ciuntită pe toate 

graniţele ei s-a văzut, în faţa acestor acte de agresiune şi de ameninţare, nevoită 

să ceară sprijinul Angliei şi Americii. Răspunsul miniştrilor, respectiv la 

Bucureşti a fost negativ. 

Singura ţară care a avertizat Moscova că va fi solidară cu noi în cazul 

unei noi agresiuni a fost Germania. 

4. Sunt cauzele care ne-au determinat să intrăm în război alături de 

Germania în iunie 1941. 

Cine ne poate condamna de agresiune ? 

Cine nu ne-ar fi condamnat dacă în acele momente nu am fi luat 

armele în contra Rusiei ? 

Reamintesc că la acea epocă Rusia nu era aliată anglo-americanilor, 

deci noi nu am făcut atunci un act de ostilitate în contra acestor două ţări şi nici 

nu puteam bănui după cele ce se întâmplase în 1939 că anglo-americanii vor lua 

partea Rusiei. 

5. Azi ni se cere să colaborăm cu Aliaţii. Această colaborare nu s-ar 

putea realiza decât comiţând un act de trădare şi deci de dezonoare. 

6. Poate o ţară mică şi un popor serios să comită un astfel de act ? 

Poate mai ales să-l facă când nu are nici o garanţie pentru viitor şi nici-

o siguranţă pentru prezent ? 

Un astfel de gest din partea unui popor ar fi similar cu acela făcut de 

un individ care s-ar arunca de pe Muntele Blanc în prăpastie fără paraşută, cu 

deosebirea că individul o face pe propriul lui cont pe când un popor riscă 

existenţa şi tot viitorul lui. 

7. A cere României să imite gestul Italiei înseamnă a ignora total 

poziţia ei actuală. 

Când Italia a făcut gestul pe care l-a făcut, anglo-americanii se găseau 

la porţile ei şi armatele bolşevice la 2 000 kilometri depărtare. 

Faţă de România situaţia este just contrarie. 

A face şi noi gestul Italiei însemnează a înlesni ruşilor ca, la braţul 

nostru, să intre în ţara noastră, în Balcani şi în Europa Centrală. 
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Acesta este rolul istoric care se rezervă României ca răsplată a trădării 

sale faţă de un aliat care a salvat-o într-un moment foarte critic al existenţei sale, 

când nimeni nu i-a dat, fiindcă nu a putut să-i dea, nici un ajutor ? 

Dar cine garantează României că ruşii odată intraţi cu concursul 

propriei noastre armate pe teritoriul nostru nu vor face şi aici ceea ce au făcut în 

Ţările Baltice: administraţia sovietică, guvern de muncitori; plebiscit şi act de 

adeziune la republicile sovietice etc. etc. 

Convine această eventualitate Aliaţilor ? 

Poate un guvern responsabil să procedeze, cu atâta uşurinţă, cu viaţa şi 

cu viitorul unui popor ? 

8. Dar chiar dacă s-ar găsi un asemenea guvern, ideea nu ar putea fi 

practic realizabilă şi în loc de avantaje ar avea numai inconveniente pentru 

ceilalţi aliaţi. 

9. Ideea nu ar fi practic realizabilă fiindcă trupele germane din Balcani 

şi cele din Ucraina de Sud se vor retrage în caz de înfrângere, şi de la Sud şi de 

la Est prin România. 

Valoarea lor numerică va fi de 5-6 ori mai mare decât aceea a forţelor 

româneşti, care nu dispun de armamentul german. 

În astfel de condiţii la cea mai mică agresiune ele ar putea fi repede 

lichidate, dezarmate şi internate în Germania. 

Dar mai grave ar fi inconvenientele care ar decurge pentru anglo-

americani. 

Schiţate lapidar, ele [inconvenientele] ar fi: 

- ţara ar fi total dezorganizată şi distrusă ca şi Italia; 

- armamentul nostru, destul de important, ar fi luat de germani; 

- rezervele alimentare foarte bogate ar fi ridicate şi ţara total 

secătuită; 

- petrolul secătuit, astăzi este exploatat raţional; 

- industria ar lucra numai în folosul Germaniei; 

- aurul Băncii Naţionale ridicat; 

- tineretul va fi dus în Germania etc. etc. 

În astfel de condiţii trupele anglo-americane la sosirea lor la Dunăre ar 

găsi o ţară ocupată de ruşi, distrusă, secătuită, anarhizată şi fără putinţă de a fi 

folosită, ci, din contra, în situaţia de a fi ajutată. 

Faţă de această tragică perspectivă
71

 este evident că România nu poate 

şi nici nu trebuie să facă un act care ar duce-o de-a dreptul la pieire şi nu la 

salvare.  

România a dovedit încă de mai multe ori că nu a luptat şi nu luptă în 

contra anglo-americanilor. 

Ea luptă pentru a bara drumul anarhiei şi a invaziei asiatice [sovietice]. 

                                      
71

 Vezi comentarii în text. 
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Când eventual trupele anglo-americane vor veni la Dunăre, trupele 

române nu le vor ieşi înainte pentru a le combate, ci se vor găsi toate la Nistru 

pentru a opri înaintarea rusească. 

Credem că aceasta este misiunea care trebuie să se rezerve ţării noastre 

în această tragedie a Europei şi a lumii. 

Totuşi, anglo-americanii să fie siguri că, dacă germanii ar face un act 

de agresiune în contra ţării noastre, sub orice pretext, armata noastră va lupta şi 

în contra lor, oricare ar fi riscurile. 

 

ooooo000ooooo 
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MAREŞALUL ION ANTONESCU ŞI LOVITURA DE STAT 

DE LA 23 AUGUST 1944 

La atâtea decenii după desfăşurarea ostilităţilor dintre 1939 şi 1945, cel 

de-al Doilea Război Mondial, incontestabil cel mai mare conflict armat din 

istorie în privinţa proporţiilor şi a consecinţelor sale, directe şi indirecte, 

apropiate ori îndepărtate, se înscrie deja ca un eveniment fără egal în toată 

evoluţia umanităţii, el instalându-se deja detaşat în preferinţele şi preocupările 

istoricilor, şi nu numai ale acestora, rezultatele concretizându-se, de mai multe 

decenii, într-o bibliografie uriaşă la nivel naţional şi internaţional
1
. Cititorul va 

admite, desigur, că în ecuaţie nu numai proporţiile contează, ci, deopotrivă, 

calitatea şi varietatea producţiei istoriografice, însumând de-acum aproximativ 

1,5 milioane titluri cărţi şi studii reprezentative, în discuţie trebuind să fie luate 

în consideraţie şi predispoziţiile – le-am denumi „specifice‖ – ale specialiştilor 

de pretutindeni de-a investiga în continuare perioada 1939-1945, mai ales în 

condiţiile ultimilor 20 ani după deschiderea arhivelor
2
, pe toate meridianele. Un 

alt avantaj remarcabil, propriu studiilor de istorie a celui de-al doilea război 

mondial, priveşte adevărurile descoperite şi afirmate, peste toate îngrădirile de 

moment, în ciuda tentativelor disperate dar ridicole ale unor sociologi şi istorici 

de duzină, în fond activişti foşti sau prezenţi kominternişti, de-a impune tot felul 

de stavile şi modele discutabile, de-a introduce false principii, precum cel al aşa-

numitei corectitudini politice, în abordarea şi rezolvarea unor probleme ţinând 

de epoca războiului general şi total din 1939-1945. Respingerea unor atare 

tentative sinucigaşe survine fără întârziere şi decisiv pretutindeni, mai ales că 

specialiştilor nu le lipsesc probele exemplare, dimpotrivă. 

                                      
1
 În anul 1981, valorificând o bibliografie incluzând 3 003 titluri cărţi pe tema 

prezenţei României în conflagraţia din 1939-1945, am relevat că, pe plan mondial, 

ritmul apariţiilor înregistrase deja proporţii remarcabile – în jur de 15 000 – 20 000 

lucrări pe an (cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, România şi al doilea război mondial. O 

bibliografie, Iaşi, Editura Academiei, 1981, p. XXXIX).  
2
 Vezi Gh. Buzatu, Actul de la 23 august 1944: Bilanţ, noi interpretări şi 

perspective, în „Academica‖, nr. 30/2004, Bucureşti, p. 10-18; idem, Actul de la 23 

august 1944 în perspectiva unor noi documente, în Istorie şi societate, II, Bucureşti, 

Editura Mica Valahie, 2005, p. 10-12; Jacques de Launay, Ettore Anchieri, Henri 

Michel, Jean-Marie d‘Hoop, Les Deux Guerres mondiales. Bibliographie sélective, 

Bruxelles – Paris, Éditions Brepols, 1964. 
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Nu este de fel o noutate, afirmând că, în prezent, controversele pe tema 

celei mai mari conflagraţii din istorie, devenite în cursul în decursul ultimelor 

decenii „tradiţionale‖, departe de-a se fi atenuat, ele, dimpotrivă, chiar s-au 

amplificat. Există şi serioase temeiuri, de vreme ce în 2005 în dezbaterea 

problemelor, de exemplu, s-a implicat însuşi preşedintele S.U.A., cu o declaraţie 

categorică de blamare şi repudiere a nefastului Pact Hitler-Stalin din 23 august 

1939, iar, la aniversarea încheierii ostilităţilor în Europa, în mai 1945, unele 

capitale, Moscova în rândul întâi, s-au angajat fie în organizarea unor serbări 

care s-au dovedit mai degrabă ... galante, cum avea să fie şi cele de la Moscova 

din 2010, la împlinirea 65 de ani de la Victoria din 1945. Deşi între timp, în 

toamna anului 2009, la 70 de ani după izbucnirea ostilităţilor generale în 

Europa, prin atacarea Poloniei de către Germania şi U.R.S.S. în 1-17 septembrie 

1939, interveniseră declaraţii şi manifestări ce atestau, cel puţin sub raport 

istoriografic, reizbucnirea unui veritabil „război rece‖. 

Ceea ce, în fond, a redeschis marile dosare ale conflagraţiei, sub toate 

aspectele – origini, declanşare şi desfăşurare, consecinţe etc. Era şi normal să fie 

astfel, dat fiind că, de ani buni, după „deschiderea arhivelor‖ în urma prăbuşirii 

sistemului comunist în ţările Europei Est-Centrale în 1989-1991, numeroase şi 

grave chestiuni ale trecutului apar într-o lumină total diferită, de natură să 

impună rediscutarea cazurilor majore, şi nu numai. A intervenit, în context, şi 

decizia din 5 decembrie 2006 a Curţii de Apel din Bucureşti privind anularea 

parţială, în temeiul existenţei articolului 3 al protocolului secret al Pactului 

Hitler-Stalin, a hotărârii din 17 mai 1946 a „Tribunalului Poporului‖ de 

condamnare a Mareşalului I. Antonescu şi a colaboratorilor săi pentru 

„premeditarea agresiunii‖ de la 22 iunie 1941
3
. Dar, în primul rând, istoricii, 

respectând tradiţiile şi liniile directoare ale domeniului, s-au dovedit credincioşi 

principiului potrivit căruia cercetările trebuie, cu orice preţ, aprofundate, 

problemele redezbătute şi circumstanţiate, elemente esenţiale de care depinde 

progresul însuşi al disciplinei. 

În ceea ce priveşte prezenţa României în cel de-al doilea Război 

Mondial, rolul şi locul ei în evoluţia ostilităţilor generale, coordonatele 

fundamentale ale acţiunii ei ţin eminamente de aceste două date, incontestabil 

fatidice prin forţa lucrurilor: 23 august 1939 şi 23 august 1944, cea dintâi fiind 

decisivă pentru implicarea ţării în conflagraţie, iar următoarea deopotrivă 

pentru determinarea destinului ei postbelic în sfera de interese a U.R.S.S.  
Cu satisfacţie constatăm că în marea dezbatere internaţională pe tema 

conflictului din 1939-1945 s-au implicat şi istoricii români, în primul rând prin 

studiile, sintezele şi volumele de documente publicate. Fapt surprinzător şi 

binefăcător, mai ales pentru ţările care au cunoscut sistemul brutalităţilor şi al 

cenzurii comuniste după 1944-1945, nu numai rostul Pactului Hitler-Stalin dar şi 

                                      
3
 Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului. 1939-1945, Bucureşti, Editura 

RAO, 2007, p. 247. 
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restul problemelor ţinând de istoria ultimei conflagraţii au fost şi sunt 

redezbătute, tendinţa generală manifestându-se prin respingerea canoanelor şi 

tiparelor, până de curând de neclintit. Aşa, de exemplu, cine ar fi crezut că aveau 

să fie puse cumva în discuţie efectele 100% „pozitive‖ ale Marii Victorii de la 8-

9 Mai 1945? Şi, totuşi, interpretarea faptelor trecutului, în temeiul documentelor 

descoperite şi al noului „spirit al veacului‖, îl determină pe istoricul de astăzi să 

reţină câteva elemente indiscutabile, şi anume că triumful militar al Naţiunilor 

Unite în mai 1945 asupra Reichului hitlerist a fost unul total şi necondiţionat, 

după cum şi capitularea semnată de delegaţii armatei germane. O victorie 

istorică, cu vaste şi profunde consecinţe, afectând pe termen lung nu numai 

destinul tuturor ţărilor beligerante, al bătrânului continent în ansamblu, ci, mai 

mult, al planetei. Tocmai sub acest aspect însă survin, necesarmente, semne de 

întrebare şi controverse, contestări şi abjurări, nuanţe, care, în mod normal, nu ar 

trebui să mai deranjeze pe cineva, mai ales dacă cunoaştem istoria celui de-al 

doilea război mondial, cu luminile şi umbrele ei, cu episoadele ei cunoscute sau, 

îndeosebi, întunecate ori chiar interzise, care au oscilat între admirabil şi penibil, 

între extaz şi crimă. În consecinţă, victoria din 1945 a Aliaţilor în Europa, totală 

şi globală, cum a fost, a avut, totuşi, culorile ei. Nu se poate neglija, de pildă, că 

una a însemnat capitularea Germaniei pentru U.R.S.S., altceva … pentru S.U.A., 

Marea Britanie sau Franţa. La fel, şi pentru România, care, în 1941-1944, 

angajată pe Frontul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord 

şi Ţinutului Herţa, contribuise efectiv la prelungirea efortului de război al 

Germaniei, pentru ca, după întoarcerea armelor, la 23 august 1944, să se fi 

înrolat efectiv în tabăra Naţiunilor Unite, ajungând a deţine locul 4 în efortul 

militar antinazist după U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie, dar, la ceasul 

triumfului comun, n-a mai fost acceptată în „clubul învingătorilor‖. S-a prăbuşit 

nazismul în 1945 – este perfect adevărat –, dar, în Europa Est-Centrală, şi nu 

numai, a triumfat sistemul antinazist de factură comunistă al lui I. V. Stalin, 

acesta din urmă, de fel mai puţin, un monstru al istoriei, indiscutabil „superior‖ 

lui Adolf Hitler? Se poate neglija, de pildă, că în cercurile politico-diplomatice 

bucureştene, anterior lui 23 august 1944, Stalin nu era perceput în vreun fel 

decât ca „un alt Hitler‖
4
?!... După cum este cunoscut, conflagraţia mondială din 

1939-1945 s-a declanşat în contextul în care Hitler, având garanţia evitării unui 

război pe două fronturi, a atacat Polonia, care, la rândul ei, a fost agresată, cvasi-

concomitent, la 1 şi 17 septembrie 1939, dinspre Vest şi Est de Germania şi, 

respectiv, de U.R.S.S. Aceasta era consecinţa imediată şi directă a semnării la 

Moscova a Pactului Hitler-Stalin de la 23 august 1939, iar după 22 iunie 1941 

războiul a avut ca obiectiv (predominant, în viziunea lui I. V. Stalin) atât 

respingerea agresiunii hitleriste, dar şi, în caz de succes, care avea să devină 

real, aplicarea întocmai a condiţiilor Pactului, care, după 8-9 mai 1945, a fost 

                                      
4
 Gh. Jurgea-Negrileşti, Troica amintirilor. Sub patru regi, Bucureşti, 2002, p. 

316. 
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repus integral în vigoare, chiar extins în baza acordurilor Churchill-Stalin de la 

Kremlin din octombrie 1944, prin înţelegerile de la Yalta şi Potsdam din 

februarie şi, respectiv, din iulie-august 1945.  

În ceea ce o priveşte, România, ţintă din prima clipă a Pactului Molotov-

Ribbentrop, din moment ce Basarabia a fost nominalizată şi tranzacţionată prin 

articolul 3 al protocolului adiţional secret al abominabilului document
5
, cel mai 

catastrofal pentru întreaga istorie a veacului al XX-lea
6
, după cum s-au 

pronunţat specialiştii
7
, a redevenit obiectiv al înţelegerilor secrete între Marile 

Puteri şi după victoria asupra Germaniei în 1945! Iar, în situaţia României, s-au 

aflat toate statele Europei Est-Centrale, cedate – după 1944-1945 printr-un nou 

pact, dar între U.R.S.S. şi Occident – în „sfera de interese‖ a Kremlinului
8
, ele 

fiind practic supuse unei bolşevizări barbare, cu nimic superioară dominaţiei 

naziste. În atare împrejurări, iată de ce nu putem discuta despre o veritabilă 

„victorie a popoarelor‖ în mai 1945, când Marii Învingători (S.U.A., U.R.S.S., 

Marea Britanie), dar Rusia lui Stalin în primul rând, şi-au rezervat asupra 

Europei Est-Centrale „drepturi speciale‖ în afară de orice măsură, statele şi 

naţiunile mici şi mijlocii din zonă fiind plasate dincoace de „Cortina de Fier‖, 

potrivit procentelor în privinţa cărora „Führerul roşu‖ căzuse la înţelegere cu W. 

S. Churchill, la Kremlin, în octombrie 1944
9
.  

                                      
5
 J. A. S. Grenville, The Major International Treaties 1914-1973. A History and 

Guide with Texts, London, Methuen and Co. Ltd., 1974, p. 196; Gh. Buzatu, România 

cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1981, p. 22; idem, România sub Imperiul 

Haosului, p. 119-120. 
6
 Marc Ferro şi colaboratori, Comprendre les faits du XX-e siècle, Paris, 

Marabout Université, 1977, p. 139-140; René Rémond, Introduction à l´histoire de 

notre temps, III, Le XX-e siècle. De 1914 à nos jours, Paris, Édtions du Seuil, 1980, p. 

159-160; Jean-Baptiste Duroselle, Tout Empire périra. Théorie des relations 

internationales, Paris, A. Colin, 1992, p. 304. 
7
 Potrivit istoricilor Michel Heller şi A. M. Nekrici, Stalin, semnând Pactul la 

23 august 1939, i-a deschis lui Hitler „poarta‖ agresiunii împotriva Poloniei şi, deci, 

drumul războiului din 1939-1945 (cf. L´Utopie au pouvoir. Histoire de l´U.R.S.S. de 

1917 à nos jours, II, Paris, Calmann-Lévy, 1982, p. 284). Vezi, de asemenea, Gh. 

Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1995, p. 225-238; N. V. Zagladin, Istoriia uspehov i neudaci sovestkoi 

diplomatii, Moskva, Izd. MO, 1990, p. 110 şi urm.; Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, 

Europa în balanţa forţelor. 1919-1939, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, passim. 
8
 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, I, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 305-327; idem, România sub 

Imperiul Haosului, p. 214-216, 388-442; Maria G. Brătianu, Acordul Churchill-Stalin 

din 1944, Bucureşti, Editura Corint, 2002, p. 52-57. 
9
 Gh. Buzatu, Din istoria secretă, I, p. 305 şi urm.; idem, România sub Imperiul 

Haosului, p. 388 şi urm. 
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În acest fel, se poate afirma, că pentru aria geopolitică est-europeană 

grozăviile epocii naziste au fost în fond – sub alte pretexte şi etichete, forme şi 

conţinut – amplificate, prin „victoria‖ de moment a socialismului de factură 

stalinistă care a însoţit triumful militar din mai 1945. S-a adăugat faptul că Marii 

Învingători, după ce au reuşit să distrugă Reichul lui Hitler, nu au ştiut să câştige 

şi să instaureze pacea mult aşteptată de popoare. Mai mult, a doua zi după 

victorie, dacă nu cumva mai devreme, a debutat conflictul dintre Învingători, 

Marii Aliaţi din ajun, şi care s-a transformat inevitabil într-un „război rece‖ de 

lungă durată între cele două sisteme comunist şi capitalist, un fel de „pace 

armată‖, care mai bântuie şi azi pe alocuri sau din când în când, mai aproape ori 

mai departe de noi, de vreme ce pacea pierdută în 1939 n-a fost reinstalată după 

victoria Naţiunilor Unite din 1945
10

.  

Dar se putea altfel, din moment ce înainte de orice, în Europa, unde 

Învingătorul nr. 1 s-a numit I. V. Stalin? Nimeni altul decât acela care, după 

cum s-a menţionat, în materie de crime politice şi genocid, şi-a depăşit de la 

distanţă predecesorul, ex-aliatul, inamicul, pe Adolf Hitler, Führerul celui de-al 

III-lea Reich. Ce n-a putut face unul, pierzând războiul şi ruinând Reichul Brun, 

promis supuşilor săi pentru o mie de ani, a desăvârşit celălalt, deşi nu i-a 

supravieţuit, cu toate că învingător în război, nici opt ani, suficienţi însă pentru a 

pune bazele unui alt Reich, unul Roşu, planificat, şi acesta, pe veşnicie. Întrucât, 

cine ar fi cutezat, la vremea respectivă, să argumenteze că socialismul sovietic, 

exportat, închiriat ori, mai degrabă, impus după 1944-1945 statelor şi naţiunilor 

subjugate, funcţiona cumva pe termen redus? Cine îndrăznea să prevadă cumva 

dezastrul din decembrie 1991, când s-a consumat eşecul U.R.S.S.
11

. Marele 

istoric britanic Sir Alan Bullock, autorul magistralei „biografii paralele‖ Hitler-

Stalin, în care a demonstrat că, după dispariţia liderului nazist în 1945 şi după 

prăbuşirea în 1989-1991 a imperiului stalinist, acesta din urmă beneficiar de 

prim rang al succesului militar din 1945, un întreg eşafodaj s-a năruit, astfel 

încât perspectiva din care urmează să considerăm epoca celui de-al doilea război 

mondial trebuie revizuită. La urma urmelor, singurul unghi din care putem 

accesa perioadele lui Hitler sau Stalin nu ne mai îngăduie să ignorăm că, în 

timpul şi datorită celor doi dictatori, au funcţionat din plin doar abatoarele 

istoriei
12

.  

 

*** 

                                      
10

 Cf. Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, VIII/2, p. 314 şi 

urm. 
11

 Gheorghe E. Cojocaru, Tratatul de Uniune Sovietică, Chişinău, Civitas, 

2005, p. 661 şi urm. (cap. XIX – Funeraliile U.R.S.S.).  
12

 Alan Bullock, Hitler et Staline. Vies parallèles, Paris, Albin Michel/Robert 

Laffont, 1994, p. 441-452. 
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După 23 august 1944, o dată cu răsturnarea regimului Antonescu, 

retragerea Bucureştilor din Axa Berlin-Roma-Tokyo şi trecerea de partea 

Naţiunilor Unite, România a fost deposedată de ultimele atribute ale 

independenţei de stat, care, de bine – de rău, funcţionaseră după septembrie 

1940 în limitele satelitismului în orbita Germaniei, pentru a deveni brusc, cel 

puţin pentru următoarele două decenii, un stat ocupat de către U.R.S.S. Procesul 

declanşat s-a desfăşurat rapid, obiectivul asumat de Imperiul comunist vizând 

nedisimulat cotropirea deplină a spaţiului românesc, cu „trup şi suflet‖, mai ales 

după ce în 1945-1946 faimoasa „Cortină de Fier‖ a despărţit întreaga Europă 

Est-Centrală de Occident
13

. Beneficiind de toate avantajele sale de putere 

ocupantă, U.R.S.S. a încurajat şi, deopotrivă a mizat pe comuniştii locali care, 

nici un moment al existenţei lor, nu şi-au depăşit statutul de agenţi ai 

Kremlinului. În acţiunea declanşată, „Vechiul regim‖ a fost declarat integral şi 

fără rezerve responsabil, iar, prin prisma războiului româno-sovietic din 1941-

1944 tocmai încheiat, chiar criminal. În consecinţă, se înţelege, Mareşalul Ion 

Antonescu, liderul fostului regim, precum şi toţi colaboratorii săi au fost în chip 

special implicaţi. S-a declanşat, fapt pe care l-am relevat în numeroase 

contribuţii precedente
14
, aşa-numitul caz Antonescu, pe care nici astăzi nu-l 

putem considera definitiv clasificat. Relativ la debutul cazului, acesta – se ştie 

prea bine – a intervenit chiar în după-amiaza zilei de 23 august 1944, în 

momentul arestării Mareşalului I. Antonescu şi a unora dintre colaboratorii săi, 

apoi cu detenţia unor la Moscova (septembrie 1944 – aprilie 1946), iar în 

aprilie-iunie 1946 la Bucureşti, unde, între 6 şi 17 mai 1946, s-a desfăşurat 

simulacrul procesului „marii trădări naţionale‖ în faţa improvizatului „Tribunal 

al Poporului‖, care, finalmente, a dictat pedeapsa capitală pentru şapte dintre 

membrii fostului cabinet „militaro-fascist‖, pentru ca, la 1 iunie 1946, doar patru 

dintre cei condamnaţi, în frunte cu Mareşalul, să cadă sub gloanţele plutonului 

de execuţie. Planificat ori nu, momentul era nepotrivit, în contextul în care, după 

numai doi ani de la „eliberarea‖ din august 1944, poporul român să expieze pur 

şi simplu sub cizma brutalei ocupaţii sovietice. În context, percepţia publică a 

„criminalului! I. Antonescu a suferit serioase mutaţii, iar cazul său fusese deja 

promovat în rândul recursurilor necesare viitoare ale istoriei. Marele diplomat 

Grigore Gafencu, aflat în exil în Elveţia, şi-a notat în excelentul său Jurnal 

(rămas, în cea mai mare parte, inedit), de îndată ce i-a parvenit, în seara de 1 

iunie 1946, vestea execuţiei Mareşalului: 

„Radio Bucureşti anunţă că azi, la orele şase seara, Mareşalul 

Antonescu, Ică [Mihai] Antonescu şi alţi patru [în fond, doi] demnitari au 

fost <<executaţi>>. Graţia regală nu a putut, deci, interveni. Ruşii au cerut 

moartea lor[....] Păcatele Mareşalului au fost oarecum spălate prin 

                                      
13

 Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 15 şi urm.  
14

 Vezi, mai ales, Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX 

(1918-1948), p. 421-430.  
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abuzurile regimului de azi şi prin primejdia de moarte pe care sovieticii o 

ţin întinsă asupra ţării. Întâmplările care au urmat prăbuşirii sale au 

aşternut uitarea peste campania nenorocită ce el a purtat-o în Rusia, ca şi 

peste oarba înverşunare cu care s-a aruncat în braţele lui Hitler. Ieri încă 

vinovat, Mareşalul cade ca un martir al cauzei româneşti, pentru că 

România nu mai cunoaşte decât o singură ameninţare: Rusia. În jurul lui se 

va naşte o legendă care va îndulci judecata istoriei. Moartea ce i se trage 

din mânia imperiului vecin îl apropie de sufletul unui popor care se simte, 

în întregime, ameninţat de acea împărăţie”
15

. 

După 1990 s-a scris şi s-a comentat până la saturaţie despre ... 

„reabilitarea‖ Antonescu, care ar fi început chiar în timpul epocii comuniste (?!), 

pentru ca apogeul să fi fost atins, în funcţie de anume interese politice, după 

prăbuşirea regimului Ceauşescu
16

. Nimic mai puţin adevărat. Pentru că, din clipa 

execuţiei
17

 şi până în decembrie 1989, I. Antonescu a fost un personaj istoric 

interzis în ţara sa, sub raport oficial din toate punctele de vedere, fără discuţii şi 

pentru totdeauna. Iar aceasta prin voinţa fermă a autorităţilor comuniste de la 

Bucureşti, în deplin consens, cu învingătorii din 1945. De aceea după 1990 

Mareşalul nu a avut cum să fie „reabilitat‖, cel mult – redescoperit. Ceea ce este 

cu totul altceva, mai ales că, dispărând cenzura, cercetarea unor teme nu mai 

poate fi, în vreun fel, blocată.  

În epoca „războiului rece‖, Antonescu a fost descoperit în exil, în vreme 

ce, în România, el fost hulit printr-o campanie cuprinzând multiple elemente 

politice, pseudo-ştiinţifice, culturale şi chiar poliţiste extrem de bine şi eficient 

instrumentalizate. Reţinem sub acest aspect că, potrivit faimoaselor Instrucţiuni 

din 1945-1948 privind scoaterea din circulaţie a lucrărilor editate în cursul 

„perioadei burgheze‖, cărţile semnate de Mareşalul Ion Antonescu deschideau, 

s-ar putea spune cu obligativitate, lista celor ce se încadrau la punctul 6: „Orice 

lucrări datorite următorilor autori indiferent dacă sunt sau nu trecute în broşura 

de faţă sunt interzise din principiu‖, iar în continuare erau menţionaţi Ion 

Antonescu, alături de Mihai Antonescu, A. C. Cuza, Nichifor Crainic, Armand 

Călinescu, Octavian Goga, Mihail Manoilescu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, 

Stelian Popescu, Pamfil Şeicaru, Al. Vaida-Voevod, Mircea Vulcănescu ş.a.
18
. În 

                                      
15

 Apud Gh. Buzatu, ed., România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 

1991, p. 338. 
16

 În contextul anilor '80-'90, reabilitarea Mareşalului s-a pus uneori în seama 

ediţiei de studii şi documente patronată de Iosif Constantin Dragon (4 vols., 1986-1990, 

vezi mai jos). 
17

 Cicerone Ioniţoiu, Cartea de aur a rezistenţei româneşti împotriva 

comunismului, I, Bucureşti, 1995, p. 16-17. 
18

 Ministerul Informaţiilor, Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, 

1948, p. 14; idem, Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 iunie 1946, ediţia a II-a, 

Alba Iulia, Fronde, 1994; Paul Caravia, coordonator Gândirea interzisă. Scrieri 
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consecinţă, după mulţi ani şi foarte greu s-a ajuns, în condiţiile cenzurii şi 

„autocenzurii‖ de după 1977, la revenirea în atenţie a personalităţii Mareşalului 

Antonescu, iar faptul a fost posibil nu pentru că autorităţile comuniste s-ar fi 

preocupat ori ar fi impus cumva aceasta, ci totul a rezultat din legităţile intime 

ale evoluţiei istoriografiei române, prin aprofundarea studiilor consacrate epocii 

1939-1945 sau o dată cu punerea în circulaţie a unor noi şi importante fonduri 

politice, diplomatice şi militare din arhivele interne ori graţie accesului 

cercetătorilor români în arhivele străine (cu prioritate în cele germane, franceze, 

americane şi britanice). A fost şi este încă un proces în continuă desfăşurare şi 

este indiscutabil că nimeni n-ar mai putea impune vreun arbitru, care să dicteze 

oprirea timpului, deci stopând investigaţiile viitoare în cazul Antonescu, şi nu 

numai! 

Revenind la declanşarea pretinsei campanii de reabilitare a Mareşalului, 

vom observa că, deşi pare straniu, dar ea coincide cu însuşi momentul loviturii 

de stat de la 23 august 1944. Specificăm că nu-i avem în vedere numaidecât pe 

unii dintre foştii colaboratori militari şi diplomatici ai Mareşalului (generalii Ion 

Gheorghe şi Platon Chirnoagă, amiralul Horia Măcelariu, colonelul Ion V. 

Emilian, lt.-col. Gh. Magherescu sau diplomaţii Grigore Gafencu, Gh. Barbul, 

George Duca), neimplicaţi în evenimentele din august 1944, ci chiar pe cei mai 

mulţi dintre autorii puciului care, imediat după aceea, confruntaţi fiind cu 

realităţile decurgând din ocuparea României de către U.R.S.S., au devenit 

automat ei înşişi „nostalgici‖ ai „Vechiului regim‖: Grigore Niculescu-Buzeşti 

(se pare, cel dintâi)
19
; Regele Mihai I şi colaboratorii săi nemijlociţi (Ioan de 

Mocsonyi-Styrcea, Mircea Ioaniţiu, colonel Emilian Ionescu), imediat după 

Buzeşti, iar Iuliu Maniu, mai apoi, în momentul în care într-o şedinţă de guvern 

din septembrie 1944 a declarat că, dacă ar fi cunoscut condiţiile armistiţiului 

impus de Aliaţi României la Moscova în zilele precedente, nu l-ar mai fi 

încurajat pe Suveran să se decidă pentru „acţiune‖, deci pentru arestarea 

                                                                                                    
cenzurate. România 1945-1989, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, p. 55-57 

(pentru Ion şi Mihai Antonescu). 
19

 Vezi telegramele nr. 44 şi 45 ale lui Grigore Niculescu-Buzeşti expediate la 

31 August şi, respectiv, 1 septembrie 1944 lui Al. Cretzianu la Ankara pe tema 

comportamentului ruşilor în România ca într-o ţară ocupată (Gh. Buzatu şi colaboratori, 

eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, II, p. 336-340). Vezi şi Liviu Vălenaş, 

Mareşalul Ion Antonescu şi frontul secret. Convorbiri cu Gheorghe Barbul, Bucureşti, 

Editura Vremea, 2001, passim. A nu se neglija rosturile lui Victor Rădulescu-

Pogoneanu, adjunctul lui Buzeşti, ale lui Al. Cretzianu, Camilian Demetrescu ş.a. Cea 

mai pătrunzătoare imagine asupra evoluţiilor româneşti în context european la sfârşitul 

conflictului din 1939-1945, în declaraţia tulburătoare a lui Victor Rădulescu-Pogoneanu 

datată 2.XII.1961 (apud Stelian Neagoe, Istorie politică încarcerată, Bucureşti, Editura 

Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2006, p. 346-370). 
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Mareşalului şi a colaboratorilor săi
20

, iar, dintre militari, generalii Constantin 

Sănătescu, Gheorghe Mihail, Aurel Aldea, Constantin D. Niculescu, colonelul 

D. Dămăceanu, maiorul Anton Dumitrescu ş.a.
21

  

Tot Iuliu Maniu a fost acela care, la „procesul‖ din mai 1946 înscenat lui 

Antonescu şi echipei sale ministeriale, după încheierea depoziţiei sale ca martor, 

s-a apropiat de boxa acuzaţilor a strâns mâinile unor dintre ei, inclusiv 

Mareşalul, în huiduielile publicului „selectat‖ de comunişti ce reclama neîncetat 

„moarte trădătorilor‖
22
. În atmosfera creată, puţin a lipsit ca Iuliu Maniu să nu 

fie, el însuşi, cuprins în echipa „criminalilor‖, judecat şi condamnat în 

consecinţă, dar faptul, imposibil pe moment, previzibil însă, avea să se 

îndeplinească curând după aceea, chiar în 1947. Ceea ce este interesant, din 

punctul nostru de vedere, este că aşa-zisa reabilitare a Mareşalului începuse 

deja, iar aceasta şi printr-un gest al lui Iuliu Maniu, care, desigur, nu ar fi 

acţionat necugetat în condiţiile existente în 1946, dacă el, liderul P.N.Ţ., nu ar fi 

fost convins că nu avea în faţa sa un criminal şi trădător de ţară, ci un militar şi 

un fost şef de guvern, pe care l-a tratat – după cum s-a şi exprimat
23

 – drept un 

mare patriot, deşi, personal, îi fusese adversar politic, iar nicidecum duşman, 

care, deci, trebuia eliminat!  

Sub un alt aspect, cu mulţi ani înaintea lui Josif Constantin Drăgan 

(1986), istoricii români sau străini au stăruit asupra figurii Mareşalului, dar ei nu 

au fost bănuiţi în vreun fel de „reabilitarea‖ lui Antonescu. Astfel, în plin „război 

rece‖, Antonescu a fost „descoperit‖, pentru rolul său în cursul Războiului din 

Est din 1941-1944. Din câte ştim, Andreas Hillgruber a fost cel dintâi care, încă 

din 1954, a evidenţiat cu obiectivitate calităţile şi defectele Mareşalului şi ale 

politicii sale în raporturile cu Berlinul
24

. Cunoscutul istoric a clarificat aspecte 
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 Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Mircea Muşat şi colaboratori, eds., 23 August 

1944. Documente, III, 1944-1945, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 

p. 32 (Declaraţia lui Iuliu Maniu: „... Constat că Aliaţii nu şi-au respectat înţelegerile de 
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recomand partidului şi Majestăţii Sale să facă acest armistiţiu, ne doare foarte mult la ce 

s-a ajuns...‖) 
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 Despre rosturile lor ca „actori‖ la 23 august 1944 şi, ulterior, ca memorialişti, 

cf. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, ... Şi a fost 23 august, în vol. Mareşalul Antonescu la 

judecata istoriei, ediţia citată, p. 274 şi urm. 
22

 Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, II, Bucureşti, Editura 

Saeculum I.O./Editura Europa Nova, 1995, p. 11 şi urm.; Zaharia Stancu, Secolul 

omului de jos, Bucureşti, Editura Eminescu, 1946, Depoziţia d-lui Maniu, din 28 mai 

1946). 
23

 Gh. Zane, Memorii (1939-1974), ediţie Al. Bârlădeanu şi colaboratori, 

Bucureşti, Editura Expert, 1997). 
24

 Din monografia menţionată a lui Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi 

Mareşalul Antonescu, reţinem din Încheiere (p. 275): „... Relaţiile personale de 
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care şi în prezent, după o jumătate de secol, se dovedesc necunoscute 

specialiştilor improvizaţi. Andreas Hillgruber a dovedit între altele că: „Politica 

guvernului român în problema evreiască, aşa cum reiese dintr-o privire 

retrospectivă, s-a întemeiat, în tot timpul războiului, numai pe considerente 

tactice şi comerciale. Ea nu a ţinut seama nici de obligaţii morale faţă de 

cetăţenii români, nici nu s-a inspirat din doctrina antisemită. Ea a urmat, mai 

degrabă, liniile mari ale politicii externe a României‖
25

.  

Aproximativ în acelaşi timp cu Andreas Hillgruber, în ţară, Constantin I. 

Kiriţescu, cunoscutul şi inspiratul autor al trilogiei închinate războiului unităţii 

naţionale a tuturor românilor din 1916-1919, realiza monografia România în al 

doilea război mondial, terminată în 1956, confiscată apoi, restituită familiei 

după 1990 şi valorificată prin publicare abia în 1995
26

. 

Între timp au apărut numeroase „lucrări de serviciu‖, cele mai multe în 

spiritul „modelului‖ introdus cu începere din 1947-1948 prin ediţiile succesive 

ale manualului unic de Istoria RPR coordonat de Mihail Roller potrivit căruia 

războiul lui Antonescu alături de Hitler împotriva U.R.S.S. ar fi fost ... 

„criminal‖, „sângeros‖, „imperialist‖, „tâlhăresc‖ ş.a.m.d. Mareşalul însuşi ar fi 

fost un criminal, un rasist, un fascist, fiind sprijinit nu numai de Germania şi 

aliaţii ei, ci şi de partidele lui Iuliu Maniu şi C. I. C. Brătianu, de social-

democraţi, de cercurile reacţionare politice şi militare de la Bucureşti, de 

trusturile anglo-americane în colaborare intimă cu fascismul german, cu 

monarhia etc.
27

 Prin astfel de pseudo-descoperiri, Istoria lui M. Roller a 

îndepărtat generaţiile postbelice de adevăr, iar pentru specialişti a devenit un fel 

etalon de abordare (la un moment dat, oricum până după moartea lui I. V. Stalin 

în 1953, singurul!), respectat cu sfinţenie în condiţiile cenzurii comuniste, 

„modelul‖ lui Roller nefiind abandonat integral nici după 1989. Ceea ce nu 

înseamnă că nu au existat şi excepţii, care trebuie reţinute. Ne reîntoarcem, prin 

urmare, la Constantin I. Kiriţescu ori la Platon Chirnoagă, cu a sa Istorie politică 

şi militară a răsboiului României contra Rusiei Sovietice. 22 iunie 1941 – 23 

august 1944 (mai multe ediţii, Madrid, 1966-1986 şi Iaşi, 1997-1998), dar în 

                                                                                                    
încredere şi stimă reciprocă care s-au stabilit între Hitler şi Antonescu nu au putut trece 

dincolo de limita unei obişnuite coaliţii pentru ducerea unui război, aşa cum sperase 

iniţial Conducătorul statului român. În fond, cele două ţări au dus un <<război 

paralel>>, asemănător celui dus de către Germania şi Finlanda. Mareşalului Antonescu 

nu i-au fost niciodată dezvăluite intenţiile politice reale şi planurile militare ale lui 

Hitler. Pe de altă parte, cercurile conducătoare ale economiei româneşti care voiau să 

salveze rezervele economice ale României pentru viitoarele timpuri de pace se opuneau 

unei totale epuizări a forţelor economice ale ţării în războiul comun‖. 
25

 Ibidem, p. 286. 
26

 Volumele I-II, ediţie Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 

1995.  
27

 Acad. Mihail Roller, sub redacţia, Istoria R.P.R. Manual pentru învăţământul 

mediu, Bucureşti, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1952, p. 638 şi urm. 
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mod special îl menţionăm pe regretatul Aurică Simion, care, cu excelentele sale 

Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din august 1944 (Cluj-

Napoca, 1979), a provocat o veritabilă furtună politică şi istoriografică la 

Bucureşti
28

. 

În 1984, la aniversarea actului de la 23 august 1944, s-a continuat şi 

chiar aprofundat ofensiva împotriva Mareşalului Antonescu
29
. Regimul său era 

calificat, în spiritul normelor stabilite la ... „procesul‖ din 1946, drept „o mostră 

de crimă de înaltă trădare faţă de poporul român"
30
. Ulterior, în 1989, în trilogia 

coordonată efectiv de generalul Ilie Ceauşescu şi maiorul Mihail E. Ionescu, 

intitulată România în anii celui de-al doilea război mondial, se aflau pagini 

întregi privind persoana şi regimul Antonescu, dar care numai simpatie ori 

admiraţie faţă de Mareşal nu dovedeau
31
. Dimpotrivă, despre Mareşal aflăm, 

potrivit tiparelor anilor ´60, că „a lichidat ultimele vestigii ale democraţiei 

burgheze‖ ori că ar fi statornicit un regim politic având „un caracter totalitar‖, 

iar în anii 1940-1941, alături de legionari sau împreună cu ei, ar fi practicat „un 

antisemitism şi şovinism exacerbat‖
32

.  

Cu satisfacţie trebuie însă să amintim că, în acelaşi timp, au fost 

valorificate monografii şi sinteze reprezentând reale contribuţii pe tema evoluţiei 

României dintre 1940 şi 1944.  

În răstimp, pe plan general, personalitatea Mareşalului Ion Antonescu a 

persistat, de regulă sub forma unui „portret robot‖, în numeroase dintre cele mai 

faimoase enciclopedii şi dicţionare universale
33
. Suntem, neîndoielnic, departe 
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de-a fi epuizat lista lucrărilor enciclopedice care, în ultimele decenii, au 

mediatizat „portretul robot‖ Mareşalului Antonescu. Stăruim asupra textului din 

Dicţionarul enciclopedic român (1962), care a fost prelucrat după ediţia a II-a a 

Marii Enciclopedii Sovietice şi după manualul lui M. Roller. Astfel, potrivit 

autorului (anonim) al articolului despre Ion Antonescu, acesta ar fi fost un 

„general, dictator militar fascist‖, fiind „adus la putere de cercurile cele mai 

reacţionare ale burgheziei şi moşierimii‖; el a „aservit‖ ţara Germaniei hitleriste 

şi, contrar „intereselor naţionale ale poporului român, a târât ţara în războiul 

criminal împotriva Uniunii Sovietice‖
34
. Au trebuit să treacă ... 30 de ani pentru 

a afla, la polul opus al evaluărilor, un text adecvat, inserat în noua ediţie a 

Dicţionarului enciclopedic (1993), netăgăduit, după atâţia ani, un model sub 

raportul exactităţii şi obiectivităţii faptelor consemnate, al nuanţărilor absolut 

necesare: 

„ANTONESCU, Ion (1882-1946, n. Piteşti), mareşal şi om politic 

român. A parcurs toate treptele ierarhiei militare, de la sublocotenent 

(1904) la general de brigadă (1931) şi mareşal (1941). În timpul primului 

război mondial a fost colaborator de bază al generalului Prezan, 

contribuind la elaborarea planurilor de operaţii militare. Comandant al 

Şcolii de la Sibiu şi al Şcolii Superioare de Război (1927-1929, 1931-1933). 

Ataşat militar al României la Paris (1922), Londra şi Bruxelles (1923). Şef 

                                                                                                    
Nouveau Petit Larousse, Paris, 1968, p. 1 125; The Encyclopedia Americana, vol. 2, 

New York, 1969, p. 80; Nouveau Larousse Universel, vol. 1, Paris, 1969, p. 85; Meyer 

Enzyklopädisches Lexikon, vol. 2, Mannheim-Wien-Zürich, 1971, p. 354; 

Encyclopaedia Judaica, vol. 3, Jerusalim, 1972, p. 162-163; Leksykon PWN, Warszawa, 

1972, p. 44; Webster's Biographical Dictionary, Springsfield, 1974, p. 54; Ukrainskaia 

Sovetskaia Enţiklopediia, vol. 1, Kiev, 1978, p. 210; The Simon and Schuster 

Encyclopedia of World War II, New York, 1978, p. 22; David Mason, Who's Who in 

World War II, London, 1978, p. 13; John Keegan, ed., Who's Who in World War II, New 

York, 1978, p. 30; The New Encyclopaedia Britannica, 1, Chicago-London-Toronto, 

1979, p. 429; Alan Palmer, The Penguin Dictionary of Twentieth Century History, New 

York, 1979, p. 18; Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden, vol. 2, Mannheim-

Wien-Zürich, 1981, p. 81; Don McCombs, Fred L. Worth, World War II Super Facts, 

New York, 1983, p. 17-18; Marcel Baudot şi colaboratori, eds., The Historical 

Encyclopedia of World War II, New York, 1984, p. 20; Encyclopedia of the Second 

World War, London, 1989, p. 20; David M. Brownstone, Irene M. Franck, Dictionary of 

20th Century History, New York – London, 1990, p. 17; Sovetskaia voennaia 

Enţiklopediia, vol. 1, ed. a II-a, Moskva, 1990, p. 169; Peter Teed, A Dictionary of 

Twentieth Century History,1914-1990, Oxford-New York, 1992, p. 18; Michel Mourre, 

Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire, vol. 1, nouvelle édition, Paris, 1993, p. 273; 

Dicţionar enciclopedic, vol. 1, Bucureşti, 1993, p. 85; Hutchinson Pocket Dictionary of 

20th Century World History, London, 1993; The Hutchinson Dictionary of World 

History, London, 1994, p. 28 ş.a. 
34

 Dicţionarul enciclopedic român, vol. 1, Bucureşti, 1962, p. 146. 



 321 

al Marelui Stat Major (1933-1934), ministru al Apărării Naţionale (1937-

1938) şi ministru ad-interim al Aerului şi Marinei (februarie-martie 1938). 

A protestat energic împotriva acceptării notelor ultimative ale guvernului 

sovietic din 26-27 iunie 1940, cerând apărarea teritoriului naţional; internat 

la mănăstirea Bistriţa din dispoziţia regelui Carol al II-lea. În urma 

Dictatului de la Viena, Antonescu a fost însărcinat, la 4 septembrie 1940, cu 

formarea guvernului, fiind investit cu depline puteri. Antonescu a impus 

regelui Carol al II-lea să abdice (6 septembrie 1940), succesiunea tronului 

revenind lui Mihai I. În ianuarie 1941, Antonescu a înăbuşit rebeliunea 

legionară. A condus ţara prin decrete-legi. A promovat o politică externă 

alături de Germania şi Italia. În iunie 1941 a decis intrarea României în 

război pentru recuperarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei şi a continuat 

operaţiunile militare şi dincolo de Nistru. După înfrângerea de la Stalingrad 

a permis şi a iniţiat tratative secrete privind scoaterea ţării din război. A 

fost înlăturat de la putere prin lovitura de stat de la 23 august 1944; preluat 

de Armata Roşie (septembrie 1944), a fost ţinut pe teritoriul sovietic până în 

aprilie 1946; adus în ţară, a fost judecat, în mai 1946, de <<tribunalul 

poporului>> din Bucureşti; a fost condamnat la moarte şi executat la 

închisoarea Jilava (1 iunie 1946)”
35

. 

Anii ‘80 au fost marcaţi de apariţia a noi lucrări memorialistice, colecţii 

de documente şi studii consacrate lui Ion Antonescu ori perioadei 1940-1944. S-

au impus colecţiile de documente, dar şi amintirile locotenent-colonelului 

George Magherescu, editate pentru început în străinătate
36

.  

Abia după 1989 s-a procedat la revalorificarea ştiinţifică absolut 

necesară a trecutului, iar, în context, a epocii conflagraţiei mondiale din 1939-

1945 şi, prin urmare, a personalităţii Mareşalului Ion Antonescu, a numeroşilor 

lideri politici şi militari trecuţi, după 1944, cum s-a văzut, la index. A dispărut 

instantaneu cenzura, s-au deschis arhivele interne şi externe, iar „actorii‖ scenei 

istorice din trecut au fost lăsaţi, în sfârşit, să „vorbească‖. Noul val istoriografic, 

incluzând cel puţin 70-80 de volume speciale apărute în ţară consacrate epocii şi 
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personalităţii lui Antonescu, a fost în mod diferit receptat, chiar contradictoriu, 

precumpănitor în funcţie de considerente politice, interne şi externe. Dintre 

lucrările publicate
37
, unele necesită menţiuni aparte

38
. Sesizând riscul 
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1989, vol. 3, Cele trei dictaturi, Bucureşti, Editura RAO, 2006; Gh. Buzatu, Hitler, 

Stalin, Antonescu, I-III, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010; Alexandru 
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confuziilor practicat curent între studiile ştiinţifice privind omul sau epoca 

Antonescu şi aşa-zisa reabilitare a Mareşalului, considerăm că se impune a face 

trimitere la această declaraţie a fostului rege Mihai I:  

„Antonescu aparţine Istoriei şi faptelor lui nu le poţi da interpretări 

care să-l disculpe ori, dimpotrivă, să-l acopere de vini. Istoria nu se ocupă 

de aşa ceva. Antonescu, aşa cum a fost, rămâne un mare personaj”
39

. 

Conchidem că este dificil să se ignore faptul că Mareşalul Antonescu a 

devenit un „caz”, mai puţin pentru istoricii profesionişti, dar cu prisosinţă 

pentru amatori, sociologi, analişti şi politicieni de toate nuanţele, pentru toţi 

observatorii amatori sau promotori ai „corectitudinii politice‖. În spiritul 

deplinei obiectivităţi şi respectului adevărului, nu rezistă niciuna din teoriile 

potrivit cărora orice investigaţie privindu-l pe I. Antonescu ar presupune implicit 

reabilitarea sa, întreţinerea unui „cult‖ ori „caz‖ al ex-mareşalului. În primul 

rând, Antonescu nu are nevoie de aşa ceva. El a fost un om al timpului său, 

cu calităţile şi defectele sale, iar omul şi epoca trebuie cunoscute, în toate 

laturile, cât mai în profunzime.  

Dar – de ce Germania? Antonescu s-a explicat de atâtea ori: în 1940 

numai Germania s-a declarat dispusă să garanteze graniţele rămase României 

după grozavele răşluiri teritoriale, s-o susţină pentru ori a admite a le reface. Iar 

Antonescu, ca politician şi militar ce venea dintr-un anume mediu, era convins 

că numai alături de Germania se mai putea susţine ordinea socială pe vechiul 

continent faţă de presiunea comunistă ameninţătoare dinspre Răsărit. Un alt fapt, 

care scapă de regulă atenţiei, a fost acela că, în războiul purtat în tabăra germană 

în Est, ţelul fundamental consta în repararea atingerilor grave aduse 

suveranităţii naţionale şi integrităţii teritoriale de către U.R.S.S. în 1940, 

devenind posibilă, aşadar, reunirea Basarabiei şi Bucovinei de Nord cu ţara-

mamă. Ceea ce, în programul de guvernare al lui Antonescu, constituia premisa 

obligatorie a reîntregirii ulterioare şi a Ardealului de Nord, în funcţie, 

bineînţeles, de desfăşurarea ostilităţilor. Pe Frontul de Est, Antonescu şi armata 

ţării au câştigat mai multe bătălii, iar în chip anume pe cea mai importantă – 

eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord până la 26 iulie 1941, astfel că, în 

baza decretului-regal nr. 2 352 din 21 august 1941, generalul a primit a doua zi 

bastonul de Mareşal al României, „pentru servicii aduse Patriei şi Tronului pe 

câmpul de bătaie în conducerea războiului nostru pentru dezrobirea hotarelor 

de răsărit”
40

. Decizia de trecere a Nistrului, obligatorie pentru armata română 

după primul moment al asaltării Prutului, Antonescu a comunicat-o lui Hitler la 
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30 iulie 1941
41
, când, în replică la mesajul Führerului din 27 iulie, şi-a exprimat 

hotărârea de-a merge „până la capăt în acţiunea ce am pornit la Răsărit 

împotriva marelui duşman al civilizaţiei, al Europei şi al ţării mele, bolşevismul 

rus”
42

. Decizia lui Antonescu a fost şi rămâne una controversată
43

, istoricul 

descifrând în ea argumente şi contra-argumente, deşi, înainte de orice, trebuie să 

admitem că Ion Antonescu a avut de ales şi ca militar, şi ca om politic. Poate că 

– ne întrebăm – Mareşalul a greşit într-o postură, dar s-a înşelat în cealaltă ori 

chiar în ambele? Comparaţia cu Mannerheim
44

 este valabilă numai până la un 

punct, dar riscantă când luăm în considerare locul şi rolul României pe continent 

la 1941... Cercetările din ultimii ani în arhivele române şi străine au dat la iveală 

numeroase documente relativ la modul în care, după Stalingrad, profilându-se 

dezastrul Reichului nazist şi, deci, eşecul campaniei României alături de Axă în 

Est, Mareşalul a inaugurat şi a condus negocierile secrete de armistiţiu cu 

reprezentanţii Marilor Puteri ale Naţiunilor Unite
45
. Un fapt remarcabil reţine 

atenţia: Mareşalul a fost preocupat înainte de toate ca să impună recunoaşterea 

drepturilor şi intereselor României chiar şi adversarilor din război – un obiectiv 

riscant, dar nu imposibil, cât timp el putea miza pe faptul desprinderii 

pretimpurii din tabăra Reichului. Nu a fost să fie astfel, căci Antonescu nu a 

realizat, nici până la 23 august 1944, ruperea raporturilor politico-militare şi 

economice cu Hitler, este perfect adevărat, dar faptul s-a produs tot în contextul 

în care Mareşalul, nici un moment, nu a admis să sacrifice interesele permanente 

ale ţării şi ale neamului românesc. Pe Hitler, Antonescu dorea – cum a şi făcut-o 

în după-amiaza de 22 August 1944 – să-l avertizeze în privinţa deciziei de-a 

„dezerta‖ din Axă. În ceea ce priveşte negocierile secrete de armistiţiu separat cu 

delegaţii Naţiunilor Unite, Mareşalul a asigurat cu fermitate şi măiestrie 

conducerea lor; el a fost aidoma unui programator aflat la pupitrul de comandă – 

acesta-i rezultatul ce desprindem din cunoaşterea documentelor privind 

tratativele angajate prin Cairo, Ankara, Stockholm, Lisabona, Berna, Madrid, 

Istanbul cu trimişii ori cu interpuşii S.U.A., U.R.S.S. sau Marii Britanii. 

Mareşalul cunoştea şi domina problemele ivite în cadrul negocierilor separate, 

pentru că trăia prin şi pentru ele, iar ele nu era ale sale, ci ale ţării! A fost – 
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culmea situaţiei! – un avantaj pentru Mareşal şi echipa lui, dar din care s-a 

desprins finalmente marele dezavantaj: tratativele secrete de armistiţiu au fost 

numai purtate, dar nu şi finalizate. Finalizarea lor a revenit altora, mai precis 

forţelor de opoziţie anti-antonesciene, ce au pregătit şi înfăptuit prin lovitură de 

stat doborârea regimului Mareşalului la 23 august 1944. O dată cu trecerea 

timpului, pe aceste forţe politice le înţelegem, ele fiind animate în acţiunea lor 

de voinţa de-a conduce cât mai grabnic ţara în rândurile Naţiunilor Unite în 

ansamblu, dar nu sub dominaţia U.R.S.S.; deşi realizau desprinderea de Axă în 

condiţii concrete inferioare celor smulse Aliaţilor de oamenii Mareşalului şi pe 

care ei, cu siguranţă, ar fi ştiut să le impună, deoarece avea un atù serios în vara 

anului 1944: rezistenţa armatei române pe aliniamentul Focşani-Nămoloasa-

Brăila
46

, ce-l indispunea pe Stalin în aşa măsură încât era dispus să 

contramandeze, la 2 august 1944, ofensiva planificată pentru 20 august 1944 a 

Fronturilor 2 şi 3 ucrainene în Moldova în caz de rezistenţă! Când, în zorii zilei 

de 23 August 1944, un reprezentant al opoziţiei a aflat din întâmplare de intenţia 

Mareşalului de-a pleca pe frontul din Moldova, unde în fapt voia să poarte până 

la 26 August aşa-numita „bătălie a armistiţiului‖ (Ilie Şteflea), s-a declanşat un 

întreg mecanism, care a fost acela al unei lovituri de stat, pregătită din vreme şi 

concretizată cu invitarea lui Ion şi Mihai Antonescu la Palatul Regal din 

Bucureşti, cu arestarea lor şi, în continuare, a unora dintre colaboratorii lor, în 

după-amiaza zilei de 23 august 1944. Armistiţiul României cu Naţiunile Unite se 

va realiza, în consecinţă, pe baze noi, oricum nu pe cele în privinţa cărora Aliaţii 

conveniseră deja (la Cairo ori la Stockholm) ori se aflau (la Stockholm) pe 

punctul de-a le finaliza cu reprezentanţii lui Antonescu
47
. Ţara fiind de-acum 

„deschisă‖ trupelor sovietice, condiţiile armistiţiului au fost – după cum vom 

dovedi – nu numai modificate, ci şi mai grele. În decurs de numai câteva 

săptămâni, România, care a realizat în fapt o desprindere de Axă cu profunde 

consecinţe pe planul operaţiunilor militare pe continentul european pentru 

determinarea cursului războiului mondial, s-a văzut, în mai puţin de 24 de ore, 

în situaţia incredibilă, în ceea ce o privea, de a asista la lichidarea dominaţiei 

germane, sub forma satelitismului, şi la primirea Armatei Roşii „eliberatoare”, 

dar întronând pe o perioadă de cel puţin 15 ani ocupaţia sovietică totală, sub 

raporturile politico-militar, cultural şi ideologic, economic.  

Nu exagerăm în vreun fel dacă afirmăm, lucru asupra căruia ne-am mai 

pronunţat, că memorialistica epocii Antonescu este extrem de bogată. Apelăm 

din nou la cititor să aibă în vedere un singur episod – lovitura de stat de la 23 

august 1944, act istoric în măsură să fie reconstituit prin excelenţă graţie 
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documentelor şi literaturii memorialistice
48

. Ne-am referit în alt loc asupra 

memorialiştilor (suveranul, militarii, politicienii, diplomaţii, scriitorii şi oamenii 

de ştiinţă etc.), dintre care se disting: Regele Mihai I, generalii C. Sănătescu, 

Aurel Aldea şi C. Pantazi, lt.-col. Gh. Magherescu, diplomaţii Grigore Gafencu, 

M. Sturdza, M. Manoilescu, Raoul Bossy, Ion Gheorghe, Al. Cretzianu, George 

I. Duca şi, nu în ultimul rând, Gheorghe Barbul. Spunem aceasta, dat fiind că, în 

1950, Gheorghe Barbul a fost cel dintâi care, la Paris, în limba franceză, a tipărit 

o carte specială dedicată memoriei lui Ion Antonescu. Gheorghe Barbul a fost, 

totodată, primul care a lansat formula, comună astăzi, despre Mareşalul 

Antonescu = al III-lea om al Axei
49
. Dar, în vreme ce Gheorghe Barbul s-a 

ilustrat în diplomaţie, Gh. Magherescu ori Ion V. Emilian s-a impus, în cursul 

Războiului României (1941-1945), prin mai multe fapte remarcabile pe tărâmul 

armelor, iar ulterior ca memorialişti
50
. Istoricii români, în mod cu totul de 

neînţeles, în vreme ce abuzează de mărturiile lui Gh. Magherescu, nu apelează la 

memoriile lui Ion V. Emilian şi, cu atât mai regretabil, la materialele despre 

epoca celui de-al doilea război mondial găzduite în publicaţia „Stindardul‖, 

editată de fostul cavalerist cu începere din 23 august 1953 la München
51

. 

România a rămas în sistemul Axei până la 23 august 1944. Ea n-a 

constituit nici un moment un pilon al alianţei, dar şi-a avut rolul ei în balanţa 

forţelor. A exagera ori a minimaliza acest rol este posibil, tot astfel după cum s-

ar putea spune şi pentru situaţia dintre 23 august 1944 şi 9 mai 1945, când 

România s-a aflat în tabăra Naţiunilor Unite. România, ca stat capitalist mediu 

dezvoltat la nivelul epocii, cu o economie funcţională, chiar şi după prăbuşirea 

graniţelor în 1940, cu bogăţii importante şi râvnite (mai ales, petrolul şi 

cerealele) şi structuri statale închegate, cu rezultate de seamă obţinute în 

domeniul economiei de război
52
, cu posibilităţi de a organiza şi întreţine forţe 

armate proprii, care s-au modernizat continuu între 1940 şi 1944, iar după 23 

august 1944 au fost în măsură să se distingă în coaliţia antihitleristă din Europa, 

a reprezentat, în orice punct al evoluţiei ostilităţilor generale un partener sau, 

dimpotrivă, un adversar în măsură să intereseze pe orişicare dintre beligeranţi. 
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de la Pensée Moderne, 1974, p. 22. 
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 Unele materiale le-am valorificat în 1990 (cf. Gh. Buzatu, ed., Mareşalul 

Antonescu în faţa istoriei, I-II, Iaşi, 1990, passim). 
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 Vezi Trei ani de guvernare. 6 septemvrie 1940 – 6 septemvrie 1943, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1943, 483 p 
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Contribuţia ei efectivă la prelungirea/scurtarea duratei operaţiunilor militare a 

depins de condiţiile obiective, dar, oricum, declanşarea şi extinderea 

conflagraţiei n-au depins de Bucureşti, tot astfel după cum nici finalul şi nici 

organizarea postbelică a lumii. România a suportat pe deplin regimul unei ţări 

învinse în războiul planetar din 1939-1945
53
, abandonată în „sfera de interese‖ a 

U.R.S.S. şi, ca atare, transformată în zonă de experiment pentru o comunizare 

stalinistă sălbatică, un motiv pentru ca, la sfârşitul „războiului rece‖, soldat cu 

prăbuşirea Imperiului Roşu şi a „aliaţilor‖ săi, să i se rezerve pentru a doua oară 

în decursul unei singure generaţii soarta perdantului de profesie. Pentru toate 

acestea, oricât am forţa interpretarea faptelor, nu Antonescu s-a făcut vinovat. În 

context, singura culpă majoră ce-i incumbă a fost aceea de-a fi avut partener sau 

inamic pe Hitler sau Stalin, iar, prin aceasta, a fost declanşat inevitabilul „lanţ al 

alianţelor‖, dominat exclusiv de Marile Puteri, care – după cum a argumentat în 

chip strălucit lordul Palmerstone – nu-şi cunosc decât interesele, ele neadmiţând 

simpatii. Aşa a fost în 1939-1945 şi ulterior, în zodia „războiului rece‖, iar 

lucrurile nu s-au schimbat, în fond, nici până în prezent. Imperiile, cu siguranţă, 

nu sunt veşnice
54
, doar interesele lor, mai acute şi mai perfide, pot acoperi spaţii 

şi durate în timp mai vaste. 

Majoritatea memorialiştilor şi istoricilor, români sau străini, sunt de 

acord în privinţa faptului că, indiferent de locul deţinut de Mareşalul Antonescu 

în configuraţia Axei, raporturile între România şi fondatorii sau aderenţii 

organismului nu au excelat prin armonie. Hitler însuşi a înţeles contracţiile 

existente, iar, în anturajul său, a insistat nu o singură dată asupra conflictului 

latente dintre România din Ungaria, care ameninţa uneori să izbucnească 

deschis
55
, atestând elocvent existenţa unei „colaborări periculoase‖ româno-

germane între 1940 şi 1944
56
, un domeniu în care – de atâtea decenii – pe planul 

istoriografic a făcut carieră studiul complet şi temeinic al istoricului german 

Andreas Hillgruber intitulat Hitler, König Carol und Marschall Antonescu. Die 

deutsch-rumänischen Beziehungen 1938-1944 (ediţia I, 1954; ediţia a II-a, 

Wiesbaden, 1965, XVII – 382 p.), care s-a bucurat de două ediţii în limba 

română (1994, 2007). Monografia lui Hillgruber
57
, una globală, dezbate, în 
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ordine cronologică, aspectele politico-diplomatice, economice, militare, 

teritoriale şi juridice, nelipsind un capitol special pe tema Problema evreiască în 

cadrul relaţiilor dintre Germania şi România
58
. Obiectivitatea şi seriozitatea 

cercetării se desprinde din faptul că punctele de vedere şi sugestiile avansate de 

autor îşi păstrează, la peste o jumătate de veac de la apariţia primei ediţii, 

valabilitatea. Rediscutând opiniile în virtutea cărora România, între 1940 şi 

1944, s-ar fi aflat în poziţia de stat satelit al Germaniei, istoricul german a 

relevat că Antonescu a reuşit să menţină independenţa ţării
59

, lucru imposibil 

dacă, pe de altă parte, Berlinul n-ar fi urmărit el însuşi acelaşi obiectiv, din 

moment ce, după septembrie 1940, se asigurase de o „colaborare strânsă‖ cu 

Bucureştii
60
. Politica Marilor Puteri, în speţă a Occidentului şi a U.R.S.S., a 

determinat România, cel puţin în două momente (1940 şi 1944), să se orienteze 

spre Germania: prima dată, în 1940, după prăbuşirea frontierelor, sub 

ameninţarea Kremlinului şi datorită „retragerii‖ Marii Britanii şi Franţei din 

Europa Est-Centrală, iar, în al doilea rând, pasul a fost decis chiar în perioada în 

care al III-lea Reich se îndrepta, decis, spre catastrofă; era în 1944, iar 

Antonescu, în ciuda tuturor progreselor înregistrate în cursul negocierilor secrete 

cu Aliaţii, nu a reuşit să le finalizeze, din clipa în care, cu începere din aprilie-

mai
61

, Puterile Occidentale au concedat U.R.S.S.-ului „drepturi speciale‖ în sud-

estul bătrânului continent. Drept urmare, opinează Hillgruber, România lui 

Antonescu, „deşi încerca tot mai stăruitor să se desprindă de Germania, era 

împinsă din nou în braţele Germaniei. Încrederea pe care i-a inspirat-o 

Antonescu lui Hitler l-a determinat pe acesta să evite până la sfârşit orice 

intervenţie în politica internă a României; această încredere a rămas 

nezdruncinată, în ciuda tuturor asperităţilor din relaţiile germano-române în 
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domeniile economic, politic şi militar‖. Iar, în continuare, acelaşi motivează: „În 

august 1944, când fronturile au fost rupte, iar sfârşitul războiului se apropia, cu 

toate că îşi dădea perfect seama că situaţia e fără ieşire, Mareşalul Antonescu nu 

s-a putut hotărî pentru o soluţie; iniţiativa a trecut atunci în mâinile opoziţiei. Ea 

a sperat să poată evita o dictatură sovietică, înlăturându-l la 23 august pe 

Conducătorul Statului român şi alcătuind un guvern <<democratic>>. Dar şi ea 

a trebuit să capituleze, teoretic în faţa celor trei principale Puteri Aliate, practic 

în faţa Uniunii Sovietice (subl. ns.)‖
62

.  

A urmat un episod asupra căruia Andreas Hillgruber nu a insistat. Nici 

nu era, de altfel, în economia cărţii sale. Ne referim la faptul că Mareşalul 

Antonescu, în decurs de numai o săptămână, a ajuns – din aliat al lui Hitler, 

prizonier al lui Stalin –, transportat, deţinut şi „îngrijit‖ la Moscova vreme de 

aproape doi ani (septembrie 1944-aprilie 1946).
63

 Mareşalul fusese „răsturnat‖ 

de ai săi şi „cedat‖, tot de către ai săi, pe mâinile stăpânului absolut de la 

Kremlin, aliatul de moment al Londrei şi al Washingtonului! Cum s-a comportat 

Stalin cu Antonescu? Despre tratamentul rezervat în lunile septembrie 1944 – 

mai 1945, sursele disponibile (mărturiile generalului C. Pantazi şi documentele 

publicate)
64

 indică situaţii pozitive, dar, în rest, finalmente, ce altceva îi aştepta, 

pe Mareşal şi principalii săi colaboratori, decât plutonul de execuţie? Prin voinţa 

şi pentru izbânda „cauzei‖ lui Stalin?! Este inevitabil să ne oprim asupra unui 

exemplu: este vorba de G. E. Zinoviev, cunoscutul lider care în anii ‘20-‘30 s-a 

aflat în tabăra lui Stalin, până când acesta, în 1936, a socotit că sosise momentul 

divorţului... Zinoviev a fost acuzat că-l ucisese pe Kirov şi că, pe deasupra, 

planificase ... asasinarea lui Stalin şi a tovarăşilor săi. La procesul din august 

1936, înscenat grupului de terorişti „trădători şi criminali‖ zinovievişti- troţkişti 

(?!), Zinoviev a fost adus în halul de-a recunoaşte toate crimele imaginate şi de 

a-şi rosti ultima declaraţie în aceşti termeni
65

: „... Bolşevismul meu deficitar s-a 

transformat în antibolşevism, iar, prin troţkism, am ajuns la fascism. Troţkismul 

este o variantă a fascismului şi zinovievismul este o variantă a troţkismului‖! 

Iată de ce întrebarea stăruie: fie având în vedere doar cazul G. E. Zinoviev, în 

consecinţă, după 23 august 1944, cu România intrată în „zona de 

influenţă/dominaţie‖ a U.R.S.S., ce anume îl aştepta pe Mareşalul Ion 

Antonescu? 
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Un capitol amplu şi intens dezbătut în istoriografia contemporană, 

priveşte – apreciem noi în chip natural – evenimentele din august 1944 din 

România, literatura ştiinţifică, şi nu numai, consacrată problemei fiind, pe cât de 

bogată, pe atât de inegală şi de variată
66

. Ceea ce este deosebit de semnificativ, 

lovitura de stat de la 23 august 1944 s-a aflat, chiar din momentul declanşării, în 

centrul unor dezbateri, cel mai adesea contradictorii, desfăşurate atât în ţară, 

dominată de comunişti în 1945-1989, cât şi în exil, unde „vocile‖ predominante 

– după cum a relevat încă de la începutul anilor ‘50 marele ziarist, dublat de 

istoric, Pamfil Şeicaru – au aparţinut îndeosebi reprezentanţilor P.N.Ţ., P.N.L., 

Regelui Mihai şi, nu mai puţin, legionarilor din emigraţie. A fost, nu trebuie să 

ne înşelăm, o confruntare ce s-a desfăşurat pe planurile politico-diplomatic, 

ideologic şi propagandistic, ştiinţific şi literar, iar, nu în cele din urmă, în 

domeniul informaţiilor. Însă rolul major, se înţelege, l-au avut istoricii, ei fiind, 

finalmente, adevăraţii învingători. Aceasta întrucât, în stadiul actual, istoricii şi-

au câştigat libertatea de a studia premisele şi desfăşurările lui august 1944.  

 Domeniul este acoperit cu lucrări de toate genurile: monografii, 

sinteze, radiografii, studii, articole şi note, bibliografii şi cronologii, volume de 

documente şi memorialistice, ghiduri de arhive, albume etc., apărute fie (mai 

ales) în ţară, fie în străinătate. 

- Sub raport cantitativ, situaţia se prezintă, potrivit cercetărilor personale, 

astfel: 

- cărţi speciale apărute în aceste şase decenii în ţară şi în străinătate (în 

emigraţie
67

), aproximativ 1 000. 

- cărţi generale despre al doilea război mondial dar cuprinzând referinţe 

şi aprecieri esenţiale ori documente specifice despre 23 august 1944 – 

aproximativ 1 500. 

- studii şi articole valorificate în revistele de specialitate (române şi 

străine) – aproximativ 3 000. (De reţinut, în context, că numai în lucrarea de 

proporţiile Bibliografiei istorice a României, volumele I şi IV-X, deci anii 1944-

2005, am depistat peste 1 700 de studii privind epoca celui de-al doilea război 

mondial, inclusiv ori îndeosebi actul de la 23 august 1944). Acestora trebuie să 

le adăugăm, fără nici o reţinere, alte 3-4 000 articole şi materiale diverse de 

istorie locală, apărute în publicaţii întâmplătoare ori în presa judeţeană. 

Rezultă, astfel, un bilanţ mulţumitor, cel puţin sub raportul cifrelor, 

impunându-se unei speciale atenţii volumele de documente tipărite până acum, 

unele fundamentale pentru investigaţiile viitoare, şi, nu mai puţin, monografia 
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menţionată a regretatului Aurică Simion
68

 – Preliminarii politico-diplomatice 

ale insurecţiei române din august 1944
69
. Este, fără pretenţii nejustificate, o 

carte de istorie care a făcut istorie, datorită, în prima ordine, valorii sale 

intrinsece, netulburată de scurgerea anilor şi deceniilor, iar, în al doilea rând, 

datorită destinului ei, care, după cum este bine ştiut, a fost frânt (după cum şi 

acela al autorului!) prin decizia absurdă a autorităţilor comuniste de a o elimina 

din circuitul ştiinţific, iar aceasta prin … „topirea‖ parţială a tirajului!  

În context, se impune precizarea că, investigând condiţiile complexe în 

care s-a produs lovitura de stat de la 23 august 1944, istoricii au abordat cu 

obligativitate rolul şi locul serviciilor secrete, iar, în mod special, rostul Biroului 

II al Marelui Stat Major şi al Serviciului Special de Informaţii, condus de Eugen 

Cristescu. O preocupare esenţială a constituit-o, din motive lesne de înţeles, 

implicarea birourilor secrete ori, altfel spus, gradul în care acestea au ştiut ori au 

prevăzut desfăşurarea posibilă a faptelor
70
. Cercetarea documentelor a îngăduit, 

fără putinţă de tăgadă, un răspuns precis, formulat categoric de specialişti, şi 

anume: „Studiul documentelor de arhivă relevă patru aspecte esenţiale: SSI a 

fost informat în legătură cu pregătirea evenimentelor de la 23 august 1944; 

Mareşalul Ion Antonescu, ca principal beneficiar al informaţiilor oferite de SSI, 

nu a luat măsurile necesare, fiind neîncrezător în posibilitatea derulării lor; SSI 

a acţionat ca o instituţie a statului şi nu ca o structură dependentă de un anume 

regim politic; se poate dovedi că totdeauna a fost împotriva politizării activităţii 

sale informative, indiferent de unde veneau presiunile‖
71

. Documentele 

valorificate în cursul ultimilor ani au relevat, în ce grad, Biroul II şi, îndeosebi, 
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ataşaţii militari acreditaţi în capitalele europene au examinat, cu obiectivitate, 

stadiul evoluţiilor evenimentelor militare şi capacitatea de rezistenţă a 

Germaniei, aliatul de bază al României în Războiul din Est, întrevăzând că orice 

slăbire a celui de-al III-lea Reich deschidea automat calea desprinderii 

Bucureştilor de Axa Berlin-Roma-Tokyo
72
. Mai mult decât atât, un studiu 

special şi probele aferente au oferit argumente temeinice în sensul precizat
73

.  

În acest moment, problemele loviturii de stat de la 23 august 1944 le 

putem considera, în liniile generale, elucidate
74

, iar aceasta după ce – vreme de 

decenii – au precumpănit punctele de vedere ale factorilor politici, situaţie care 

se reflectă, înainte de orice şi în chipul cel mai nefiresc, în şirul denumirilor de 

tot felul pe care le-a cunoscut actul de la 23 august 1944, de la lovitură de stat 

sau de palat, ceea ce nu-i tot una, prin 1944-1945, la eliberarea sovietică, 

predominantă prin 1947-1955, apoi la insurecţia armată şi, în sfârşit, prin anii 

‗80, la revoluţia de eliberare naţională armată antifascistă şi antiimperialistă, 

altfel zis, revoluţia română din august 1944, pentru ca, în prezent, să se ajungă, 

iarăşi, la ceea ce a fost de bun la început şi exprimă, cu adevărat, realitatea, 

esenţa fenomenului istoric – lovitură de stat... Deşi se insistă, de regulă, asupra 

străduinţelor comuniştilor de-a se „introduce‖ în derularea actului de la 23 

august 1944, pe care l-au înălţat până la rangul de sărbătoare naţională, mai 

multe forţe politice şi grupări s-au străduit să-şi asume paternitatea, exclusivă 

sau măcar parţială, a evenimentului, precum: 1) Regele Mihai I şi colaboratorii; 

2) partidele istorice şi, cu prioritate, P.N.Ţ. – Iuliu Maniu; 3) P.C.R., care a avut 

privilegiul duratei menţinerii la putere (1947-1989), dar nu şi pe acela al 

adevărului, în vreme ce, de cealaltă parte, s-au impus străduinţele foştilor 

colaboratori ai Mareşalului Ion Antonescu şi, separat, ale legionarilor de-a 

desconsidera şi condamna faptele întâmplate. De altfel, sub acest aspect, 

„startul‖ l-a dat însuşi Mareşalul Ion Antonescu, care, la sfârşitul zilei de 23 

august 1944, închis fiind după arestare împreună cu Mihai Antonescu în camera 

de timbre a Casei Noi de la Palatul Regal din Bucureşti, a fost cel dintâi care a 

redactat „pentru istorie‖ o relatare referitoare la împrejurările demiterii sale, 

respingând – cum putea face altfel? – faptele survenite şi exprimându-şi 

îngrijorarea – pe deplin legitimă, în condiţiile survenite – pentru viitorul ţării şi 

al neamului. 

Cu referire directă la 23 august 1944, în stadiul actual al cercetărilor, 

după deschiderea arhivelor şi extinderea perspectivei asupra epocii cercetate, 

după desfiinţarea cenzurii, dar şi după toate cele prin câte şi cum a trecut 
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România, în prezent este sigur că nimeni nu mai e în măsură să revendice 

exclusiv paternitatea actului istoric, să-l includă în categoria temelor tabù sau, 

cumva, în cercul lui noli tangere… În chip cu totul fericit, faptele, în măsura 

sporită în care ţin de domeniul trecutului, ele aparţin istoricilor, şi numai lor, 

care, dacă încă n-au făcut-o, trebuie să se pună la lucru, pentru a le surprinde şi 

reda exact, obiectiv, în toată amploarea, spectaculozitatea şi complexitatea lor, 

cu toate laturile lor bune sau rele, albe sau negre. Şi aceasta dacă se doreşte a se 

confirma tradiţiile, excelente, ale scrisului nostru istoric, în ansamblu. Revenind 

la bilanţ, se impune cu prioritate atenţiei un lucru: decenii la rând, pe măsură ce 

aniversările se aglomerau, numărul dărilor de seamă voit concluzive şi festive 

sporea, se raportau, de la un an la altul, obligatoriu, noi realizări istoriografice, 

superioare celor precedente, deşi, până acum, iată, CARTEA CĂRŢILOR 

despre 23 august 1944 încă n-a apărut! Cu toate că, în anume privinţe şi 

momente, intensitatea investigaţiilor în domeniu bătea toate recordurile 

istoriografice, până la a deveni bănuitoare, iar, în chip bizar, se ajunsese, prea 

adeseori, ca întreaga istorie a prezenţei României pe fronturile celui de-al doilea 

război mondial şi chiar întregul trecut naţional să fi fost „cântărite‖ (ori valorate) 

prin … prisma lui 23 august 1944! Nu se afirma cu claritate, dar se gândea, că, 

dacă a fost conflagraţia secolului, ea s-a produs numai pentru că trebuia să 

survină 23 august 1944. Pentru atât, şi pentru nimic mai mult, nu! Fără 

evenimentul nostru, măcelul planetar n-ar fi avut vreun rost şi sens! Erori grave, 

evident, dar nu o tragedie, din moment ce, şi în prezent, după 15 ani de tranziţie, 

mulţi dintre studioşii de odinioară au „emigrat‖ spre alte zone ale trecutului, 

unde – culmea! – repetă păcatul originar, fiind dispuşi să înghesuie istoria de 

ansamblu a războiului mondial în alte „mari‖ probleme, care, acum ca şi atunci, 

se dovedesc parte a fenomenului şi nu pot, nicidecum, atinge ori depăşi întregul! 

 

*** 

Ajungem, în acest fel, la episodul cardinal – arestarea Antoneştilor. După 

radiografia zilei de 23 august 1944, publicată în colaborare în anul 1979
75

 şi 

după alte studii, bazate pe investigarea şi confruntarea memorialisticii şi 

declaraţiilor, pe coroborarea documentelor, încheierile ce se desprind sunt 

următoarele: 

1) La 23 august 1944, în epicentrul evenimentului – arestarea 

Antoneştilor (la Palatul Regal din Calea Victoriei) s-au aflat cel puţin 30 de 

persoane, care, ulterior, au depus mărturii, verbal ori în scris. Calitatea surselor, 

în funcţie şi de aceea a oamenilor, diferă şi, se înţelege, valoarea probelor este 

inegală. Un izvor (Ioan de Mocsonyi-Styrcea) este (asemenea personajului, care 

în 1947-1963 a răvăşit închisorile comuniste) execrabil, deci inutilizabil; altele 

sunt aproximative, atestând clar dorinţa autorilor de-a se propulsa tardive pe 
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roluri marcante în desfăşurarea faptelor (în ordine, D. Dămăceanu, Emilian 

Ionescu, C. Sănătescu, aşadar, toţi militari); nu lipsesc probele dezinhibate 

(Lucreţiu Pătrăşcanu, Bellu Zilber), nici cele dezlânate (Emil Bodnăraş, C. 

Agiu), după cum nici altele fardate şi voit studiate (Regele Mihai, diplomaţii de 

la Curte). În categoria, rară, a mărturiilor sistematice şi precise le includem pe 

cele datorate lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Gh. I. Brătianu, Mihai Antonescu, 

Gheorghe Barbul, Grigore Gafencu şi Eugen Cristescu, iar în cea de excepţie, 

cuprinzând relatări şi declaraţii prompte şi exacte, unele chiar adnotate (chiar 

dacă în închisoare), care rezistă tuturor confruntărilor, se înscriu toate 

materialele ce poartă girul Mareşalului Antonescu. Faptul nu este întâmplător, 

de vreme ce, în 1944-1946, era cel dintâi interesat de aflarea şi stabilirea 

adevărului. Este un element remarcabil, care recomandă precis sursele 

fundamentale, de la care trebuie să pornim şi la care să revenim în analize. 

Dintre documentele ce poartă semnătura Mareşalului, distingem trei de o 

valoare excepţională: 

- Documentul intitulat Însemnări din celulă
76
, aşternute într-o agendă 

din 1930 a Regelui Carol II, chiar în seara demiterii (aprox. între orele 21 şi 23), 

după ce Mareşalul şi Mihai Antonescu au fost încuiaţi în aşa-zisa cameră-safé a 

Casei Noi. Documentul, ţinut ascuns vreme de decenii, a fost scos la lumină, în 

1980, de către Gh. Teodorescu (fost în garda Palatului) şi se păstrează în 

original. 

- Detaliile furnizate de I. Antonescu în cursul interogatoriilor conduse de 

Avram Bunaciu, la 15 şi 20 aprilie 1946, în cadrul pregătirii procesului „marii 

trădări naţionale‖ din 6-17 mai 1946. De reţinut că ex-mareşalul a revăzut şi 

corectat, cu acribie … ştiinţifică, toate filele dactilografiate ale interogatoriilor 

şi, în unele cazuri, nemulţumit, a solicitat să fie re-audiat! Aşa s-a întâmplat cu 

textul primei audieri pe tema 23 august 1944, când pe marginea interogatoriului 

din 15 aprilie 1946 a consemnat: 

„Declaraţiile [mele] nu sunt înregistrate total şi nici în propriile fraze 

[exact]. De aceea apar atât de incoerente. Mareşal Antonescu”
77

. 

În consecinţă, Avram Bunaciu l-a chemat pe deţinut la un nou 

interogatoriu, la 20 aprilie 1946, din care extragem acest fragment, care, 

juxtapus textului amintit al Însemnărilor din celulă, ne oferă, fără discuţie, 

descrierea cea mai completă şi veridică, exactă a desfăşurării audienţei istorice 

de la Palat din 23 august 1944 (aproximativ între orele 15,15 şi 17,30). Să 

parcurgem şi acest text: 

„[…] Mergând la Palat [în după-amiaza de 23.8.1944], l-am găsit pe 

culoare pe d-l Mihai Antonescu şi am mers împreună la Rege. Am văzut în 

                                      
76

 Apud Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata prezentului: Mareşalul 

Antonescu – Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 315-319.  
77

 Arhiva CNSAS, Bucureşti, ancheta 40 010, Procesul Antonescu, vol. 44, f. 

108.  



 335 

curte tancurile pe care mi le ceruse să se apere de nemţi. Ţevile erau 

îndreptate spre casă. Atunci, în faţa lui Mihai Antonescu şi Sănătescu, i-am 

spus că nu mai e nimic de făcut şi că aşteptăm numai un răspuns de la d-l 

Clodius şi scrisoarea partidelor politice. Sănătescu se scoală şi spuse: <<Vi le 

aduc eu>>. Regele a ieşit din cameră şi după o jumătate de ceas s-a reîntors 

cu un pluton de soldaţi din garda Palatului cu revolverele în mână. Surprins, 

am spus: <<Ce înseamnă aceasta, Majestate?>>. În timpul acesta m-a luat de 

coate un maior [Anton Dumitrescu] pe care l-am făcut <<mişel>>. Lui 

Sănătescu i-am spus: <<Nu ţi-e ruşine, d-tale, om bătrân, să-l puie pe Rege, 

un copil, să facă astfel de lucruri neuzitate?>>. După ce Sănătescu mi-a spus: 

<<Sunteţi arestat fiindcă nu aţi vrut să faceţi armistiţiu>> şi i-am răspuns 

<<Cum îndrăzneşti să afirmi că nu am vrut să fac armistiţiu?>>, Regele a 

trecut în altă cameră. După aceasta Sănătescu a făcut semn soldaţilor să ne 

scoată [din „Salonul Galben‖]. Am fost băgaţi într-o casă de fier în care-şi 

ţinea (presupun) d-na Lupescu bijuteriile. Era o încăpere mică, lipsită de 

fereastră, fără scaune. Am stat până la 4, când a venit d-l <<Ceauşu>> care 

ne-a dus într-o casă de la periferie [în Bucureşti] unde am stat 8 zile [până 30 

august 1944], când ruşii ne-au ridicat şi dus la Moscova”
78

. 

Insistăm şi asupra dezvăluirilor pe care Ion Mihalache, indicând drept 

sursă pe Iuliu Maniu, le-a făcut la 28 august 1944 lui Eugen Cristescu: „ 

…Însuşi Mihalache a fost surprins de întorsătura lucrurilor şi ştia de la 

Maniu următoarele amănunte: că M.S. Regele a chemat întâi pe Mihai 

Antonescu şi, după aceea, a pus pe Mihai Antonescu să-l cheme pe Mareşal. 

După o discuţie asupra situaţiei, l-a întrebat pe Mareşal: <<Ce ai de gând să 

faci?>> Şi Mareşalul i-a spus că a luat contact cu Mihalache şi cu Gheorghe 

Brătianu, că a făcut aranjamentul care l-am arătat mai sus, că în trei zile va 

semna armistiţiul şi, în acest scop, Mihai Antonescu e pregătit să plece la 

Cairo. Că M.S. Regele a spus Mareşalului că e târziu în trei zile ca să se 

încheie armistiţiul, dat fiind situaţia gravă a frontului, şi că, dacă nu-l încheie 

Mareşalul Antonescu repede, atunci M. S. Regele are soluţia ca să se încheie 

imediat armistiţiul. Aci s-a început o discuţie enervantă, între M.S. Regele şi 

Mareşalul Antonescu. Mareşalul i-a spus: <<Majestatea Voastră n-are 

puterea politică în mâna sa. Aceste puteri sunt lăsate prin decret de tatăl 

Majestăţii Voastre mie şi aceste puteri mi-au fost întărite mie, prin cele două 

plebiscite, pentru care am cerut confirmarea din partea poporului a actelor 

politice pe care le-am făcut>>. Discuţia a mers din ce în ce mai enervantă, 

până când M.S. l-a trecut pe Mareşal într-o altă cameră, să aştepte, şi atunci a 

chemat pe Sănătescu, cu care avea deja formula complet aranjată, a schimbat 

guvernul, s-a hotărât să dea comunicatul prin radio, pentru încetarea luptelor 

şi au urmat toate lucrurile cunoscute. Pe dl. Mihalache l-am întrebat: 
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<<Cum, dacă v-aţi înţeles cu toţii aşa şi dacă Mareşalul mi-a spus că s-a 

înţeles cu Gheorghe Brătianu, cum s-au învârtit lucrurile că M.S. s-a supărat 

şi a pornit singur să facă, fără Mareşalul Antonescu, armistiţiul?>>. Dl. 

Mihalache mi-a răspuns că nu ştie pozitiv cum a relatat Gh. Brătianu 

conversaţia sa cu Mareşalul Antonescu şi că el crede că Gheorghe Brătianu a 

fost acela care, prin modul cum a expus lucrurile, s-a tras concluzia că 

Mareşalul nu ar vrea să încheie armistiţiul, până nu va aviza şi pe Hitler. Că 

Gh. Brătianu a cerut Mareşalului, în acelaşi timp, şi o schimbare a 

guvernului, iar Mareşalul a răspuns: <<Aceasta o vom face după încheierea 

armistiţiului. Nu e vreme acum pentru schimbare de guvern. O vom face ceva 

mai târziu>> şi că, din relatarea acestor fapte, Maniu, Dinu Brătianu şi, 

probabil, şi Regele au tras concluzia că Mareşalul Antonescu nu vrea să 

încheie armistiţiul imediat şi de aceea a trecut M.S. Regele, personal, 

împreună cu Sănătescu şi ofiţerii care-i avea fixaţi dinainte, la darea 

comunicatul pentru încetarea luptei şi la schimbarea guvernului…”
79

. 

Ceea ce se desprinde, în mod sigur, din textele de mai sus, care repetăm, 

trebuie coroborate cu Însemnările din celulă ale Mareşalului, precum şi cu alte 

mărturii? Neputând cuprinde totul, vom proceda selectiv, reţinând esenţialul, 

surprinzând mobilul faptelor întâmplate
80

: 

a) La 22-23 august 1944, Antonescu luase ferm decizia de-a încheia 

Armistiţiul cu Naţiunile Unite, lucru comunicat şi, deci, bine cunoscut 

complotiştilor. 

b) I. Antonescu fusese solicitat de fruntaşii partidelor istorice (Iuliu 

Maniu, Dinu Brătianu, C. Titel Petrescu), cărora li s-a adăugat Lucreţiu 

Pătrăşcanu (P.C.R.), prin I. Mihalache şi Gh. I. Brătianu, să conducă el 

operaţiunea de semnare a armistiţiului. 

c) Mareşalul fusese ferm convins până atunci că retragerea României din 

Axă şi semnarea armistiţiului trebuiau realizate numai după avertizarea lui 

Hitler. De altfel, în seara de 22 august, revenind de pe frontul din Moldova, el i-

a exprimat precis lui Carl Clodius, pe care l-a primit la Preşedinţia Consiliului 

de Miniştri din Bucureşti, intenţia ca România să se desprindă de Axă, 

precizându-i că mai aştepta răspunsul Berlinului încă 24 de ore, până la 24 

august 1944, orele 18,00. Dar, în clipa în care, la Snagov, în 23 august 1944, 

aproximativ la ora 11,00, Ion Antonescu a căzut la înţelegere cu Gh. I. Brătianu, 

în prezenţa lui Mihai Antonescu, vice-preşedintele Consiliului de Miniştri şi 

titularul Externelor şi Propagandei, ca istoricul să-i aducă o „scrisoare de 

garanţie‖ semnată de liderii istorici în sensul că ei erau de acord cu condiţiile 

armistiţiului transmise de Aliaţi (cedarea provinciilor istorice din Est în folosul 
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U.R.S.S., despăgubirile de război etc.), din acel moment, aşadar, Mareşalul s-a 

declarat dispus să nu mai aştepte „acordul‖ lui Hitler. 

d) De „scrisoarea de garanţie‖, Antonescu avea nevoie la vizita anunţată 

telefonic de la Snagov Palatului Regal pentru ora 15,00, de faţă fiind chiar Gh. I. 

Brătianu. La rândul său, istoricul se angajase ferm să aducă documentul până la 

ora 15,00 dar, nefiind posibil, s-a deplasat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

din Bucureşti, în jurul orei 15,00, pentru a-i face cunoscut lui Mihai Antonescu 

acordul deplin al liderilor istorici, urmând să prezinte „scrisoarea de garanţie‖ în 

cursul serii, pentru a fi difuzată prin radio. Putem presupune că Mihai Antonescu 

nu l-a înştiinţat imediat pe Mareşal asupra acestei comunicări, dat fiind, probabil 

că avea s-o facă la Palat, întrucât urmau să se întâlnească în minutele următoare la 

Rege, unul (Mihai Antonescu) ajungând mai devreme, iar celălalt (Ion Antonescu) 

cu oarecare întârziere. Ne conducem după condica de audienţe la Rege, aflată în 

păstrare la Biblioteca Academiei Române, unde se menţionează „intrările‖ la 

Palat: Mihai Antonescu – ora 15,00, Ion Antonescu – ora 16,15. 

e) Mihai Antonescu, care, înainte de sosirea Mareşalului, s-a întâlnit cu 

Regele şi generalul Constantin Sănătescu preţ de 20 minute, şi le-a expus 

această „desfăşurare de forţe‖, precum şi intenţia de-a pleca cu avionul la 

Ankara pentru a negocia cu Aliaţii, mai ales că la 22-23 august 1944 făcuse 

patru intervenţii diplomatice oficiale şi urgente prin Ankara favorabile 

deschiderii de urgenţă a tratativelor de armistiţiu cu Aliaţii
81

. 

f) Regele l-a rugat pe ministrul de Externe să rămână la Palat, urmând să 

rediscute problema din momentul în care va sosi şi Mareşalul, când acesta avea 

să ajungă în Calea Victoriei. 

g) Această pauză, de numai 30 de minute, dar care s-a ivit întâmplător, 

avea să le fie fatală Antoneştilor, şi iată cum şi de ce: 

- Suveranul, reîntâlnindu-se în răstimpul cu colaboratorii săi, în biroul 

regal de lucru din Casa Nouă, situat vizavi de Salonul Galben, unde aveau să fie 

primiţi şi arestaţi Antoneştii, a fost sfătuit de complotişti să-l preseze pe Mareşal 

să semneze imediat armistiţiul. 

- Este posibil ca Mihai Antonescu să nu-l fi înştiinţat pe Ion Antonescu 

de acordul verbal adus de Gh. I. Brătianu la Preşedinţie înainte de ora 15,00, 

deşi nu credem. Admiţând că l-a înştiinţat, Mareşalul mai mult ca sigur a 

apreciat gestul ca insuficient şi, de aceea, în cursul ultimei audienţe la Rege, nici 

nu l-a avut – după cum deducem din Însemnările din celulă – în consideraţie. 

Numai aşa se explică de ce, venit la Palat pentru a discuta soluţia Armistiţiului, 
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Mareşalul a respins sugestiile şi solicitările exprese ale Regelui în direcţia unui 

armistiţiu imediat. În plus, Antonescu venise la Rege ca să-l informeze, iar nu 

să-i raporteze ori să deschidă în comun calea armistiţiului! Înainte de orice, 

Mareşalul nu era omul – nici chiar în acele momente cruciale – care să asculte 

de recomandările Suveranului, un „copil‖, cum l-a calificat de altfel chiar în 

cursul întrevederii, iar aceasta pentru că în problema armistiţiului Conducătorul 

avea deja planul său şi n-a admis sugestii pornite din partea „cuibului de vipere‖ 

de la Palat.  

h) Din aceste contradicţii şi neînţelegeri avea să rezulte, puţin după ora 

17,00, respingerea de către Mareşal a sugestiilor Regelui, iar, finalmente, 

arestarea Antoneştilor! 

i) Care era deosebirea în privinţa soluţiilor între cele două tabere – 

complotişti şi guvernanţi? Una enormă, şi anume: 

- Regele şi echipa sa apreciau că era suficient să se anunţe arestarea 

Antoneştilor şi întoarcerea armelor, pentru ca – iluzie deşartă – Aliaţii să se fi 

grăbit să ofere României Armistiţiul, şi încă cele mai bune condiţii! Or, se 

cunoaşte prea bine, nu avea să fie aşa. N-a fost admis nici un Armistiţiu, iar 

presa internaţională („Times‖, „New York Times‖ ş.a.) de a doua zi s-a 

precipitat a vorbi nu despre armistiţiu, ci despre capitularea României, care, 

efectiv, se produsese. 

- I. Antonescu urmărea, dimpotrivă, ca să se încheie efectiv un 

Armistiţiu, pentru un anume segment al frontului, şi ale cărui consecinţe, mult 

mai favorabile decât ale unei capitulări de genul celei întrevăzute de complotiştii 

de la Palat, ar fi fost incontestabil pozitive! 

Acestea au ilustrat, în fond, esenţa faptelor desfăşurate imediat după 

ce trupele sovietice au ocupat România, iar guvernul Constantin Sănătescu, 

abia instalat, surprins şi dezamăgit, avea să protesteze cel dintâi împotriva 

situaţiei intervenite, la care, ulterior, avea tot temeiul să se refere şi Ion 

Antonescu, fie că aflat în detenţie la Moscova (1944-1946)
82

 ori la Bucureşti 

(aprilie-iunie 1946)
83

.  

*** 

Cel puţin într-o privinţă, istoria s-a dovedit darnică cu mai toţi tiranii 

secolului al XX-lea – Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler ş.a. -, în sensul că ei n-au 

dus lipsă de lovituri de stat sau de palat, în care au fost implicaţi, fie ca simpli 

conspiratori, fie ca autori, fie ca victime, cel mai adeseori fiece pe rând. Era şi 
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natural să se întâmple astfel, cât timp fiecare dintre pretendenţii la putere, 

dispunând de forţe şi mijloace pe măsură, au stat în veacul trecut cu manualele 

despre puciuri, insurecţii şi bătălii de stradă la căpătâi. Curzio Malaparte, dacă a 

fost cazul, în cea mai bună tradiţie exemplificată cândva de Principele lui 

Machiavelli, le-a predat elementele de bază, inclusiv acest principiu 

fundamental, preluat de la Troţki, care preferase să insiste asupra aspectului 

tehnic al problemei: „Pentru a prelua puterea într-un stat modern este nevoie de 

o trupă de asalt şi de specialişti: echipe de oameni înarmaţi, aflaţi sub comanda 

unor ingineri”
84
. Cu astfel de „ingineri‖, nici n-a fost de mirare că învăţăceii au 

devenit cu timpul, ei înşişi, „profesori‖ în domeniu. Poate să pară straniu, dar, 

din rândurile „profesorilor‖ în materie, se desprind, imediat după, dacă nu 

cumva înaintea lui Hitler şi Mussolini, partizani şi înfăptuitori de puciuri, Lenin, 

Stalin şi Troţki, propovăduitori, şi practicanţi sadea, ai loviturilor de stat 

comuniste pe calea insurecţiilor, începând cu 1917 şi culminând cu cele 

exportate de Stalin, mai ales după 1944-1945. Potrivit lui Troţki, o insurecţie se 

traduce printr-o „lovitură de pumn dată unui paralitic”
85
, în vreme ce Ignazio 

Silone, alt specialist reputat în materie, descoperă chiar o „artă” a 

înfăptuitorilor. Unul dintre personajele sale cheie, Toma Cinicul, dezvăluie 

„scenariul‖, în sensul că, în ultimul act al unei lovituri de stat, este recomandabil 

să se întâmple un fapt care „umple de onoare întreaga naţiune şi deschide larg 

porţile happy end-ului”
86

. 

Ar fi fost straniu dacă Antonescu, ca aliat oficial al lui Hitler şi inamic 

declarat al lui Stalin, nu ar fi traversat şi el o serie de lovituri de stat: la 6 

septembrie 1940 – pentru a impune abdicarea Regelui Carol II
87

; la 21-23 

ianuarie 1941 – pentru a impune divorţul de legionari; la 23 august 1944 – el 

însuşi devenind victimă a complotului organizat de forţele politice din opoziţie, 

în frunte cu Regele Mihai. Lovitura din urmă
88

 i-a fost fatală Mareşalului, căruia 

i s-a deschis în consecinţă o singură perspectivă – drumul spre plutonul de 

execuţie. Nu-i mai puţin adevărat însă că nici happy end-ul sperat de 

complotiştii de la 23 august 1944 nu a intervenit, de vreme ce unii dintre ei 

aveau să suporte (iar alţii să sucombe) şocurile actelor de la 6 martie 1945 sau 
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de la 30 decembrie 1947 date de comunişti, pentru ca aceştia, la rândul lor, să-şi 

vadă începutul sfârşitului tot printr-o lovitură de stat, la 22 decembrie 1989! În 

bună măsură, pregătită şi dată în familie, dar ce contează de vreme ce 

evenimentul – proclamat iniţial „revoluţie‖, ca şi la 23 august 1944 – a inaugurat 

perioada cea mai „convenabilă‖ de pe lume – aceea a tranziţiei fără de sfârşit, 

care conduce univoc spre nicăieri, asigurând integrarea României în era 

haosului planetar actual
89

. 

În privinţa mai multor elemente, autorii loviturilor de stat se prezintă – 

ca un făcut – cu ... lecţiile nepregătite, nefiind în măsură să probeze: Când şi 

cum se dă o lovitură de stat? Există lovituri de stat patriotice, sau antinaţionale; 

progresiste, sau retrograde? Cât de mult se prelungesc consecinţele în timp ale 

puciurilor şi, în egală măsură, cât costă ele, în bani şi vieţi omeneşti? Întâlnim 

iarăşi aceleaşi situaţii: uzurpatorii oferă exclusiv răspunsuri optimiste, pentru a 

se constata apoi că nimic nu-i sigur sub soare... Excludem situaţiile în care, 

asemenea unor reacţii în lanţ, un puci antrenează pe un altul, iar dictatorii, prinşi 

în sarabandă, oferă întocmai spectacole binecunoscute în istorie în care tronurile 

cădeau unul după altul!... 

Într-o asemenea serie ar fi fost culmea ca puciul de la 23 august 1944 să 

se fi dovedit unul sută la sută „curat‖, aşa cum au intenţionat şi apoi au clamat 

demolatorii lui Antonescu ... Care s-au străduit să dovedească că a fost o 

lovitură de stat „fără probleme‖, chiar patriotică şi progresistă, populată, din 

partea lor, exclusiv cu eroi „pozitivi‖. În privinţa urmărilor, ele nu putea fi decât 

... luminoase. Să recunoaştem că în 1944 zei sau semi-zei de-ar fi acţionat, dar 

tocmai acest lucru nu a fost posibil, cât timp lumea era cuprinsă în flăcări, iar 

România, ţară beligerantă, era disputată de atâţia, deopotrivă învingători şi 

învinşi. Binevoitori şi înţelegători, românii însă au ţinut pentru multe decenii 

data de 23 august 1944, când s-a proclamat capitularea în faţă Armistiţiului 

oferit de Stalin, drept ... zi naţională. Pe când alţii, mai puţin numeroşi ca noi şi 

mai puţin dispuşi le temenele, ne referim la finlandezi, profund realişti, au 

rânduit momentul armistiţiului lor din septembrie 1944 cu U.R.S.S. ca zi de 

doliu naţional; cum a fost şi rămâne în fond până astăzi
90

. 

În ceea ce-l priveşte, Hitler n-a fost la curent, spre deosebire de 

Antonescu, cu pregătirile complotiştilor de la 23 august 1944. Deşi unele 

informaţii i-au parvenit Führerului şi, mai cu seamă, împuterniciţilor săi de tot 

felul (militari, diplomaţi, consilieri economici, spioni) din zonă. Multe din ştirile 

lor se contraziceau însă, iar, la Cartierul General al Führerului, nimeni n-a aflat 

timpul şi dispoziţia necesară, în vâltoarea eşecurilor militare în serie ale celui 

de-al III-lea Reich, să realizeze un puzzle absolut obligatoriu, cel puţin pentru a 

obţine o imagine exactă. Relativ la soarta lui Antonescu, Hitler era mai demult 
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îngrijorat, după cum vom constata. A fost şi motivul pentru care, în ianuarie-

februarie 1944, mizând tocmai pe cartea ca Reichul să piardă Bucureştii din 

constelaţia Axei, Führerul a ordonat declanşarea preparativelor tehnice pentru 

elaborarea planului de ocupare a României: Operaţiunea „Margaretha II‖
91

. Abia 

în urma vizitei lui Antonescu la Klessheim, în 26-27 februarie 1944, Hitler a 

abandonat, după 24 de ore, toate pregătirile
92

. Rezultatul: România, spre 

deosebire de Ungaria (19 martie 1944), n-a mai fost ocupată de forţele 

Wehrmachtului, puciştii de la Bucureşti şi-au văzut de treabă în condiţii absolut 

fireşti, căci ei n-au avut altceva de făcut decât să dărâme „Vechiul regim‖, acela 

al lui Antonescu. În anume momente, de fapt, până în ultima clipă, s-a pus 

problema dacă nu cumva vor acţiona ... împotriva Mareşalului dar cu 

Antonescu?! Oricum, lovitura a survenit în condiţiile în care, mulţumită 

acordului Hitler-Antonescu din februarie 1944, trupele germane erau prezente în 

România, dar nu constituiau forţe ocupante. Nu se poate tăgădui că o atare 

situaţie a înlesnit considerabil, dacă nu cumva decisiv, preparativele şi asaltul 

puciştilor, asigurându-le mari şanse de reuşită.  

În cadrul ultimei întâlniri Hitler-Antonescu de la Cartierul General al 

OKW de la Rastenburg (Wolfschanze), din 5 august 1944, problema continuării 

războiului României în tabăra Reichului i-a preocupat obsesiv pe cei doi 

interlocutori. Care au abordat-o frontal, fără să fi ajuns însă şi la o soluţie pe 

măsură. Hitler, mai precis, după stenograma germană, ar fi lămurit lucrurile
93

, 

pe când Antonescu, după propriile-i note dictate la revenirea lui în Bucureşti
94

, 

ar fi exersat durităţi în prezenţa Führerului. Greu de imaginat, dat fiind că, la 

sfârşitul notei, Antonescu însuşi a menţionat că, după peste cinci ore de discuţii, 

el nu dăduse un răspuns „nici negativ, nici pozitiv” la întrebarea „intempestivă‖ 

a lui Hitler dacă mai considera războiul comun ori nu
95

. Pentru înţelegerea 

deplină a cazului, decisiv este următorul text
96
, inserat la dispoziţia Mareşalului 

în PS-ul stenogramei: „Era să adaug, dar m-am reţinut, privitor la ruptura 

dintre România şi Germania. Niciodată un popor nu poate să ia un angajament 

orbeşte alături de alt popor, când acesta face o acţiune şi politică şi militară 
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greşită şi cine spune că Germania nu va mai face de acum înainte aceleaşi 

greşeli... Nu pot sacrifica poporul meu dacă se produc astfel de greşeli”
97

. 

Această notă, cu caracter netăgăduit personal, apropie textul lui Antonescu de 

stenograma germană
98
, în sensul că acordul Mareşalului pentru a rămâne alături 

de Führer fusese – pentru ultima oară – dat. „Antonescu – descoperim în 

stenograma germană – a răspuns că arătase deja că nu pusese deloc la îndoială 

intenţiile [lui Hitler]. De altfel, nici un aliat al Germaniei nu este atât de loial ca 

România. Ea va rămâne de partea Germaniei şi va fi ultima ţară care va părăsi 

Reichul, pentru că ştie că sfârşitul Germaniei înseamnă sfârşitul României”
99

. 

Examinând acest paragraf, profesorul Florin Constantinescu stabileşte legătura 

şi cu declaraţia făcută în acele zile de Mareşal însărcinatului cu afaceri al Turciei 

la Bucureşti, şi anume că „nu era posibil, nici în interesul României să 

întreprindă acţiuni militare împotriva Germaniei”
100

. 

Printre cei prezenţi la Rastenburg la ultima întrevedere Hitler-Antonescu 

s-a aflat şi generalul Titus Gârbea, şeful în exerciţiu al Misiunii Militare 

Române pe lângă OKW, şi care, de asemenea, a rezumat convorbirile ori şi-a 

consemnat impresiile
101
. Generalul a reţinut că, în finalul dialogului, Antonescu 

a creat un moment tensionat, la care „Hitler, încruntat şi nervos, sare din 

domeniul militar al discuţiei în domeniul politic, fără legătură. El îi cere lui 

Antonescu să răspundă dacă va lupta, ca aliat al Reichului, în fruntea armatei 

române până la limita extremă. Mareşalul a fost surprins şi indignat de această 

întrebare fără ocol, care îndepărta perspectiva încheierii războiului. Foarte 

dezamăgit, Antonescu a răspuns prin nişte întrebări. Iată-le: <<Îmi cereţi să 

mă sinucid împreună cu poporul şi armata mea? Cum este cu putinţă? Cum 

puteţi crede că aş putea lupta alături de diviziile germane, înarmate aşa de bine, 

când aţi refuzat mereu să-mi acordaţi ajutoarele militare solicitate? Cum 

credeţi că veţi menţine Frontul de Răsărit o dată cu intrarea Turciei în război [2 

august 1944], intrare ce oferă Aliaţilor posibilitatea cuceririi Mării Negre şi a 

Bulgariei, chiar lângă noi? Cum credeţi că, lipsiţi de apărarea antiaeriană, 

putem rezista raidurilor aliate?>>. Reacţia neaşteptată a lui Antonescu l-a 

descumpănit pe Hitler; acesta nu se aştepta la atâta vehemenţă şi din această 
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cauză răspunde cu lucruri care nu pot să stea în picioare...”
102

 Potrivit lui Titus 

Gârbea, rezultatul discuţiilor din 5 august 1944 din „Bârlogul lupilor‖ a fost nul, 

dezbaterile având un caracter conflictual
103

. Toţi cei prezenţi erau extenuaţi, 

astfel că Hitler a suspendat dezbaterile. La ieşire din sala de conferinţe, 

Antonescu s-a apropiat de generalii Titus Gârbea şi Ion Gheorghe, ministrul 

nostru în funcţie la Berlin, cărora le-a declarat revoltat: „<<Auzi, domnule, 

domnule, domnule... Ăştia sunt gangsteri! Ai văzut, domnule, mi-a pus mâna în 

gât şi m-a întrebat dacă sunt de acord să mă sinucid cu el, împreună cu armata 

şi poporul român?!>>”
104

. Drept urmare, au sporit admiraţia şi încrederea 

generalului Titus Gârbea în Mareşal: „Ion Antonescu nu avea ideea fermă de-a 

rămâne până la sfârşit alături de Hitler şi nici gândul să rămână împreună cu 

România, cu armata ei şi cu tot neamul nostru alături de Germania”
105

. La 

câteva săptămâni după 23 august 1944, liderul ţărănist Ion Mihalache avea să-i 

declare lui Eugen Cristescu că, în seara de 22-23 august 1944, la Preşedinţie, 

Mareşalul i-a relatat despre vizita la Rastenburg în 5 august 1944, menţionând 

anume că rămăsese „foarte indispus de maniera cu care l-a tratat Hitler‖
106

.  

Hitler, aşadar, avea motive să fie neliniştit, fiind convins că, Antonescu 

dispărând de pe scena politică, România s-ar fi desprins de Axă. Nu s-a insistat, 

până acum, asupra constatărilor Führerului, în cercul restrâns al colaboratorilor 

de la Wolfschanze, din seara de 26 februarie 1942, în sensul că: „România! 

Dacă acum se întâmplă ceva cu Antonescu, cine-i va lua locul? Mă gândesc cu 

teamă la aceasta... (subl. ns.)”
107
. De data aceasta, în seara de 23 august 1944, 

teama – după cum vom vedea – era de domeniul strict al realităţii... 

Reîntorcându-ne la mărturisirile lui Hitler din 26 februarie 1942, evenimentele 

au dovedit că el nu s-a înşelat. Astfel, el a precizat atunci că, în locul lui 

Antonescu, Regele Mihai nu-i apărea în vreun fel demn de încredere ca lider. 

Impresia ce-i lăsase suveranul, în urma întrevederii din 28 noiembrie 1941 de la 

Berlin, era total negativă
108

. 

Potrivit documentelor de care dispunem, în 1943-1944 Mareşalul 

Antonescu a cunoscut în profunzime toate pregătirile opoziţiei şi ale Casei 

Regale vizând retragerea României din Axă şi instaurarea, în condiţii interne şi 

internaţionale propice, a unui cabinet Constantin Sănătescu. Deşi, cum s-a 
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menţionat, până în ultimul moment, s-a păstrat ca alternativă, la insistenţele 

liderilor „istorici‖ Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu, şi varianta unui cabinet 

Antonescu. Mareşalul, graţie îndeosebi notelor şi „surselor‖ SSI-ului, în baza 

rapoartelor Direcţiei Generale a Poliţiei şi ale Inspectoratului General al 

Jandarmeriei
109
, a avut cunoştinţă de toate acţiunile, „la zi‖, ale adversarilor 

politici, inclusiv comuniştii. Motivele pentru care n-a reacţionat pot fi 

numeroase, dar, în prima ordine, a fost convingerea intimă (nefondată) cum că 

problemele aflate pe agenda zilei se puteau rezolva numai cu el şi prin el! Ceea 

ce a constituit, după cum au dovedit-o derulările ulterioare, o eroare de 

proporţii pentru un şef de guvern şi de stat... Nu a funcţionat, apoi, nici 

principiul că adversarul politic intern va fi reticent în a acţiona, dată fiind 

gravitatea situaţiei generale a ţării şi necunoaşterea problemelor. De acest lucru 

şi-a dat seama mai degrabă inamicul, precum, în septembrie 1944, când 

delegaţia română fusese convocată la Moscova pentru semnarea Armistiţiului cu 

Naţiunile Unite, iar Lucreţiu Pătrăşcanu, intrigat, interesându-se la V. M. 

Molotov de ce U.R.S.S. nu se arăta la fel de „receptivă‖ cu trimişii noii puteri de 

la Bucureşti în raport cu concesiile promise delegaţilor lui Antonescu anterior 

lui 23 august 1944, a primit din partea demnitarului sovietic acest răspuns, pe 

cât de sec, pe atât şocant şi de real: „Pentru că Antonescu reprezenta poporul 

român, iar dv.[reprezentaţi] o aventură!”
110

. 

Pe de altă parte, Mareşalul – defecţiune de viziune ori de creştere în 

mediul balcanic al Bucureştilor? – nu a pus mare preţ pe valoarea membrilor 

„Opoziţiei‖ şi nici pe şansa lor de reuşită. Din multitudinea de documente, ne 

oprim asupra rezoluţiei lui Antonescu pe un raport al SSI din 23 iunie 1944, 

intitulat Notă cu privire la chipul în care apreciază Maniu posibilităţile de 

armistiţiu ale României. Era exact cu două luni înaintea puciului, iar Mareşalul, 

luând act de manevrele persoanelor implicate, le rezerva, fără nici o reţinere, un 

„rol de ciocli care se pregătesc să moară omul şi să-i ia în primire cadavrul! 

Frumos, foarte frumos şi mai ales patriotic rol şi-au asigurat”. Cât priveşte 

moralitatea complotiştilor, nişte „păioase”, ei reprezentau „toate zdrenţele 

[care] s-au adunat de vânt la colţuri de stradă şi gunoaie”
111

. 
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În rândul forţelor opoziţioniste regimului Antonescu şi prelungirii 

războiului alături de Hitler, anul 1944 a adus nu numai importante clarificări, ci 

şi reorganizări
112
. Astfel, diversele grupuri politice (Gh. Tătărescu, fost N. Iorga 

etc.) au intrat în alertă, iar principalele partide şi lideri (P.N.Ţ. – Iuliu Maniu, 

P.N.L. – Constantin I. C. Brătianu, P.S.D. – C. Titel Petrescu, P.C.R. – Lucreţiu 

Pătrăşcanu) au întemeiat Blocul Naţional Democrat, consolidat de manifestul 

lansat în iunie 1944. În rândurile intelectualităţii şi ale corpului de ofiţeri 

superiori (în special în cazul celor disponibilizaţi de Mareşal pe parcurs) s-a 

accentuat curentul anti-antonescian. Un loc aparte l-a câştigat corpul 

diplomaţilor de carieră, care, acţionând în cadrul Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine, sub conducerea lui Grigore Niculescu-Buzeşti, s-a aflat la 

curent cu negocierile purtate de Ion şi Mihai Antonescu pentru încheierea 

armistiţiului cu Marii Aliaţi şi, totodată, avea legături strânse cu Casa Regală, cu 

Regele în persoană. Pentru toate forţele, prezenţa lui Mihai I şi a Casei Regale în 

tabăra ostilă Mareşalului devenise nu numai un simbol, ci în perspectivă se 

dovedea de mare însemnătate, mai ales că, potrivit planurilor complotiştilor, se 

căzuse de acord ca, în debutul loviturii de stat, suveranul să-l convoace pe 

Antonescu la Palatul din Bucureşti şi să dispună arestarea lui dacă se mai 

opunea armistiţiului, iar, în continuare, în lipsa Conducătorului Statului şi a 

Comandantului de Căpetenie al Armatei, singur Regele, în calitatea-i de Cap al 

Oştirii
113
, fiind în măsură să se adreseze Ţării şi Armatei pentru a le comunica 

schimbarea şi a le chema la luptă, alături de Naţiunile Unite (în speţă, U.R.S.S.) 

şi împotriva Germaniei şi a ultimilor ei aliaţi! În etapa preliminară actului de la 

23 august 1944 s-a dovedit inspirată constituirea şi acţiunea unei formaţiuni 

militare (C. Sănătescu, D. Dămăceanu, Emil Bodnăraş ş.a.), care, sub raportul 

tehnic, a definitivat preparativele concrete ale arestării Mareşalului şi echipei 

sale. Astfel, la 24 iulie 1944, echipa militară a complotiştilor, lipsită de 

„contribuţia‖ politicienilor, a pus la punct planul de acţiune cuprinzând 

problemele generale – politice şi speciale – şi cele tehnico-militare, iar 

momentul acţiunii a fost stabilit vag pentru ultima decadă a lunii august 1944. 

La 15-16 august, s-a stabilit lovitura pentru 26 august 1944, când, fiind într-o 

sâmbătă, se presupunea că Mareşalul Antonescu era mai lesne de atras în cursă, 

adică „convocat‖ la Palatul Regal din Bucureşti şi, potrivit soluţiei „optime‖, 

arestat, dacă s-ar fi împotrivit semnării armistiţiului cu Naţiunile Unite şi 

încetării imediate a războiului alături de Germania. Aşa după cum se ştie, în 

funcţie de desfăşurarea evenimentelor interne şi internaţionale, cu prioritate a 

celor pe plan militar, ulterior, în prima parte a zilei de 23 august 1944, a survenit 
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devansarea loviturii de stat, de la 26 august 1944, cum se stabilise iniţial, chiar 

pentru după-amiaza zilei de 23 august 1944!
114

 

Pentru evoluţia faptelor spre acest deznodământ, un aport important a 

revenit nu numai bulversărilor de pe teatrele de război europene (de pe frontul 

din Moldova îndeosebi), dar şi desfăşurărilor de pe tărâmul diplomatic, care, în 

esenţă, fac subiectul dezvăluirilor unor documente recent apărute
115

 Pentru 

moment, ne referim, în mod special, la contactele secrete vizând semnarea 

armistiţiului României antonesciene cu reprezentanţii Naţiunilor Unite, angajate 

progresiv în 1943-1944 de trimişii Mareşalului, cu delegaţii S.U.A., Marii 

Britanii şi U.R.S.S., la Cairo, Lisabona, Berna, Madrid, Ankara şi Stockholm
116

. 

La aceste negocieri au participat, cu acceptul Mareşalului, şi reprezentanţii 

declaraţi ori bănuiţi ai grupărilor politice opoziţioniste (în speţă, P.N.Ţ. şi 

P.N.L.) prezente în complot. Prezenţa lor a avut o dublă semnificaţie. În primul 

rând, aceştia, depăşindu-şi limitele mandatelor încredinţate de Antoneşti, au 

negociat cu prioritate în numele opoziţiei ori, dacă n-au reuşit să blocheze, 

pentru motive lesne de bănuit, succesul eforturilor oficiale, cel puţin au realizat, 

în al doilea rând, să-i ţină la curent pe cei interesaţi în privinţa soartei 

tratativelor. Ceea ce, în condiţiile date, ale izolării diplomatice internaţionale a 

României aflată în război, n-a fost puţin lucru. Dimpotrivă. Nu mai insistăm să 

subliniem, dintr-un alt punct de vedere, că, tot prin canalele Ministerului 

Afacerilor Străine, aceleaşi persoane (Grigore Niculescu-Buzeşti, Alexandru 

Cretzianu, George I. Duca ş.a.) au stabilit şi întreţinut contacte cu reprezentanţii 

Naţiunilor Unite şi, mai mult decât atât, în perioada 20-23 august 1944, i-au 

avertizat asupra evenimentului în perspectivă de la Bucureşti: demiterea lui 

Antonescu şi retragerea României din Axă
117

. Respectivele demersuri, 

netăgăduit, şi-au avut rostul şi locul lor pe lângă cancelariile diplomatice de la 

Londra şi Washington, dacă n-ar fi fost, în parte cel puţin, anihilate de 

contraofensiva ori de indiferenţa, frizând ostilitatea, a Kremlinului, convins că 

„opoziţia burgheză‖ din România, în preajma desprinderii Bucureştilor de Axă, 

miza excesiv pe Marea Britanie şi S.U.A., ceea ce, cu adevărat, era în 

contradicţie cu acordurile interaliate care prevedeau o „participare egală‖ la 
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toate negocierile secrete cu sateliţii Germaniei. Nemulţumirea a devenit cu atât 

mai făţişă cu cât, după înţelegerea anglo-sovietică din iunie 1944, U.R.S.S.-ului 

i-a revenit „partea leului‖ în abordarea şi soluţionarea problemelor Europei Est-

Centrale. Este bine stabilit că, în octombrie 1944, la Moscova, în urma 

negocierilor Churchill-Stalin, acordul amintit avea să fie desăvârşit, ceea ce 

pentru România şi vecinii săi a sporit riscul de-a trece de sub tutela celui de-al 

III-lea, prin acordul sau din indiferenţa Occidentului, în zona de dominaţie 

sovietică, altfel spus – în robia Kremlinului. Se profila un orizont sumbru, 

pentru „actorii‖ de la 23 august 1944 care proiectaseră una şi câştigau cu totul 

altceva. Grigore Niculescu-Buzeşti, cel care fusese în fond liderul echipei de 

diplomaţi implicată în prepararea şi declanşarea actului de la 23 august 1944, va 

mărturisi, cu deplină sinceritate, într-o epistolă adresată la 7 martie 1949 

colegului său Gheorghe Barbul, cunoscutul colaborator şi biograf al fostului 

Mareşal: „În răsturnarea politicii noastre din august 1944 s-au reflectat un 

element de alegere şi unul de fatalitate. Alegerea nu a fost între regimul nazist şi 

cel comunist. Dacă chestiunea s-ar fi prezentat în acest mod, cred că toată 

lumea ar fi ales regimul nazist, căci nu poate fi nici o îndoială – nu exista o 

asemenea îndoială nici chiar în august 1944 – că regimul nazist ar fi fost cu 

mult mai suportabil decât cel comunist. În spiritul acelor care au contribuit la 

schimbarea politică, alegerea era între regimul nazist şi o şansă rezonabilă de 

libertate (subl. ns.)‖
118

. Recunoaşterea lui Grigore Niculescu-Buzeşti, 

coroborată cu declaraţiile cunoscute ale lui Iuliu Maniu din septembrie-

decembrie 1944 şi nenumărate alte documente, denotă în ce grad sau amploare 

complotiştii de la 23 august 1944 au ratat obiectivul vizat prin destituirea lui 

Antonescu, care a constituit însăşi raţiunea acţiunii lor, şi anume – în termenii 

dulci ai epistolarului – „şansa rezonabilă de libertate”. Este categoric că, 

mizând pe... şansă, complotiştii au acţionat într-un fel în postura de sinucigaşi, 

de vreme ce, se cunoaşte mult prea bine, în locul unui regim de libertate aşteptat 

şi râvnit la Bucureşti s-a instalat regimul comunist, fabricat, exportat şi patronat 

de Moscova! Se adevereau, în acest fel, cuvintele lui I. V. Stalin expuse lui I. B. Tito, 

la Moscova, în aprilie 1945
119
. De altfel, în condiţiile concrete create, n-a fost de 

mirare că majoritatea complotiştilor de la 23 august 1944 aveau să-şi găsească 

sfârşitul în cele mai cumplite condiţii (unii asasinaţi, în închisorile şi lagărele 

comuniste), alţii fiind nevoiţi să se expatrieze şi numai foarte puţini (Ioan de 

Mocsonyi-Styrcea, de exemplu) reuşind, după ani grei de detenţie, să ajungă în 

Vest. Sub acest aspect trebuie înţeleasă mărturisirea de o debordantă sinceritate 

a lui Grigore Niculescu-Buzeşti, unul dintre principalii „actori‖ ai loviturii de la 

23 august 1944, că, dacă s-ar fi pus în discuţie o opţiune între regimul comunist 

şi cel nazist pentru etapa post-Antonescu, complotiştii nu ar fi acţionat! 
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Preferăm să nu insistăm, întrucât poveştile cu dacă nu-şi au rostul în 

reconstituirea faptelor istorice. În ceea ce-l priveşte însă pe Grigore Niculescu-

Buzeşti este recomandabil să reţinem şi alte mărturii, de fel favorabile, asupra 

acţiunilor sale şi ale grupului ce-l reprezenta. Marele ziarist şi istoric care a fost 

Pamfil Şeicaru îi transmitea generalului N. Rădescu, la 14 octombrie 1948, din 

Palma de Malorca, unde emigrase, informaţii concrete despre complotul 

organizat la nivelul Ministerului Regal al Afacerilor Străine din Bucureşti în 

1943-1944, din care a reieşit „o scelerată conspiraţie de ambiţii disparate‖
120

. 

 

*** 

În răstimp, în nord-estul României, acolo unde în perioada aprilie-august 

1944 cele două grupuri de armate care se înfruntau – Fronturile 2 şi 3 Ucrainene 

şi Grupul de Armate „Ucraina de Sud‖ (în total, aproximativ 2 000 000 de 

oameni) – şi-au consolidat necontenit poziţiile, apropierea uraganului devenind 

iminentă. La 23 mai 1944, în şedinţa guvernului, Mareşalul Antonescu a 

subliniat cum că „pe front se prevede în curând dezlănţuirea furtunii‖. General-

colonel Hans Friessner, la puţin timp după ce preluase comanda Grupului de 

Armate „Ucraina de Sud‖ şi numai cu patru zile înaintea ofensivei sovietice în 

zonă, s-a declarat convins că sovieticii urmau să lovească între Prut şi Siret. Şi, 

în adevăr, în zorii zilei de 20 august 1944, după succesele în serie repurtate de 

Armata Roşie în toate sectoarele Frontului de Est, pe „verigile‖ care legau 

ţinuturile Careliei de acelea ale Ucrainei apusene, Fronturile 2 şi 3 Ucrainene s-

au pus în mişcare în cadrul operaţiunii Iaşi-Chişinău. A fost una dintre cele mai 

mari ofensive declanşate în cursul celui de-al doilea război mondial şi, în funcţie 

de rezultat, una „dintre cele mai reuşite‖
121
. Întrucât, avându-se în vedere că 

după numai trei zile s-a produs cotitura României în război, iar în zona 

Chişinăului Hitler a pierdut pentru a doua oară, şi atunci definitiv, Armata a 6-a 

germană, desfăşurările militare din zonă au deschis U.R.S.S.-ului „poarta 

Balcanilor‖ şi, nu mai puţin, a Europei Centrale. Totul a căpătat, în viziunea 

unuia dintre cei mai de seamă istorici militari ai veacului XX, l-am numit pe 

Basil Liddel Hart, proporţiile unui nou Stalingrad
122

.  

Insuccesele trupelor germane şi române au fost rapide şi tulburătoare
123

. 

Între 20 şi 22 august 1944, Mareşalul însuşi s-a deplasat în zona frontului, la 

Bacău, la Comandamentul Armatei 4 române, ori la Tg. Ocna, la Statul Major al 

                                      
120

 Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Hoover Archives, Palo 

Alto, California, USA, fond G. Caranfil, box no. 1. 
121

 Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale, II, Paris, PUF, 1969, p. 209. 
122

 B. H. Liddell Hart, History of the Second World War, London, Cassell, 1971, 

p. 585. 
123

 Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra 

Rusiei Sovietice. 22 iunie 1941-23 august 1944, ediţia a IV-a, Iaşi, Editura Fides, 1998, 

p. 328-329. 



 349 

lui Friessner. Pericolul ce se profila asupra României era imens – tăvălugul 

sovietic ameninţa însăşi inima României, Capitala şi zona petroliferă, ambele de 

însemnătate vitală pentru continuarea războiului. Este adevărat că Mareşalul 

Antonescu mai dispunea de câţiva „aşi în manşetă‖ pentru a mai spera să 

răstoarne cumva cursul operaţiunilor militare, dar, în primul rând, nădăjduia să 

stăvilească ofensiva inamicului pe aliniamentul Focşani – Nămoloasa – Brăila. 

Dar, pentru aceasta, l-a avertizat Mareşalul pe Friessner, la 22 august 1944, se 

impunea ca, prin eforturi conjugate, trupele germane şi române să bareze 

înaintarea Fronturilor 2 şi 3 Ucrainene înainte ca ele să atingă faimoasa linie de 

apărare, pentru că, în caz contrar, România avea să fie „pierdută‖. Conducătorul 

statului român a dezvoltat un atac fulminant la adresa Înaltului Comandament 

german în privinţa modului în care nu reuşise să organizeze apărarea 

României
124
, pentru ca, finalmente, să cuteze a prevedea cu deplină luciditate: 

„... Fără Mareşalul Antonescu, România ar fi poate astăzi o jertfă a anarhiei şi 

a puterilor duşmane Germaniei”
125

. Era însă, deja, prea târziu! Pe front, în zona 

Iaşilor sau în Basarabia, eşecurile se ţineau lanţ, iar la Bucureşti mecanismul 

loviturii de stat, stabilită – cum s-a menţionat – pentru data de 26 august 1944, 

stătea să fie declanşat. Au intervenit, în acele condiţii, o sumă de elemente, care, 

toate, au contribuit la dezamorsarea mecanismului, totul devenind posibil: 

situaţia şi apelurile disperate de pe front; decizia Mareşalului de a informa 

Berlinul, prin Clodius, în privinţa deciziei sale de-a se retrage din tabăra 

germană
126

 şi intenţia de-a se deplasa iarăşi pe front, începând cu după-amiaza 

zilei de 23 august, pentru a conduce personal bătălia Moldovei, în speranţa de a 

opri la „porţile Focşanilor‖ trupele invadatoare sovietice, cu scopul de-a obţine 

condiţii mai bune de armistiţiu. Or, tocmai acest fapt, plecarea lui Antonescu din 

Bucureşti, a alertat pe complotişti, care şi aşa, după 20 august 1944, deveniseră 

extrem de întreprinzători – conciliabule zilnice şi nocturne, multe cu participarea 

Regelui Mihai I, alertarea Marilor Aliaţi, mobilizarea echipelor pregătite pentru 

cazurile de „maximă urgenţă‖ etc. Confruntarea care se anunţa a antrenat forţele 

cele mai diverse: trupele străine de pe teritoriul naţional, germane sau sovietice, 

care, fiecare, din puncte de vedere total opuse, erau interesate în deznodământul 

dramei, străduindu-se, unii, s-o provoace ori, alţii, s-o... prevină. Mareşalul 

Antonescu şi oamenii săi, care, deja se pregăteau să iasă de pe scena istorică, nu-

şi imaginau cum; complotiştii, precipitaţi să ocupe locurile rămase libere, deşi 

nu-şi dădeau prea bine seama când şi în cel fel se va produce revirimentul? 

Optimismul lor era molipsitor, cu toate că, la urma urmelor, acţiunea lor nu se 

baza pe forţele proprii, ci, cu precădere, pe factorul surpriză sau pe bunăvoinţa 
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Marilor Aliaţi... Oricare dintre complotişti era speriat să afle ce se întâmpla dacă 

factorii presupuşi nu ar fi jucat ori, mai cu seamă, dacă ar fi fost descoperiţi? Şi 

nu a lipsit mult să se întâmple chiar aşa ceva! Iată motivul pentru care actul de la 

23 august 1944, de însemnătate substanţială pentru cauza Naţiunilor Unite în 

războiul contra Germaniei şi a ultimilor ei aliaţi, avea să devină, o dată cu 

trecerea anilor, un serios motiv de remuşcări şi reproş, complotiştii trebuind, ei 

înşişi, să se explice dacă nu cumva ei planificaseră trădarea ţării sau n-au 

înlesnit instaurarea regimului comunist la Bucureşti?! 

Cât îl priveşte pe Mareşalul Ion Antonescu, acesta, la „procesul‖ din mai 

1946, a avut tăria să declare fără reticenţă şi fără regret: 

„Se va şti odată precum că ziua de 23 august EU (subl. ns.) am fixat-o în 

Istorie!” 

 

*** 

De mai multe decenii, în mod concret de la terminarea celui de-al doilea 

război mondial încoace, dacă nu cumva din anul imediat precedent, deci de 

îndată după lovitura de stat de la 23 august 1944, istorici şi publicişti, 

comentatori militari şi politici, cunoscuţi politicieni şi diplomaţi, martori şi 

acuzatori la „procesul‖ din mai 1946 al echipei guvernamentale care a condus 

România între 1940 şi 1944 au susţinut, cu orice prilej şi pe un ton hotărât, în 

temeiul unor argumente şi documente, multe considerate … irefutabile, cum că 

Mareşalul Ion Antonescu şi colaboratorul său principal, Mihai Antonescu, 

vicepreşedintele cabinetului şi ministrul Afacerilor Străine, ar fi respins – 

categoric şi sistematic – orice dialog serios, constructiv cu delegaţii Marilor 

Puteri ale Naţiunilor Unite, în frunte cu S.U.A., U.R.S.S. şi Marea Britanie. 

Angajate cu scopul de-a obţine ieşirea ţării din tabăra Axei, patronată de 

Germania, pe calea armistiţiului. Nu au fost luate în consideraţie nici intensele 

negocieri de pace separată din 1942-1944, nici misiunile speciale încredinţate 

unor soli tainici (Barbu Ştirbey ş.a.), nici rosturile unor diplomaţi (Al. Cretzianu, 

George I. Duca ş.a.), nici demersurile de la Bucureşti din ultimele zile şi ore de 

„dinaintea furtunii‖, adică de la 20-23 august 1944, totul, dar absolut totul, a fost 

astfel construit ca echipa Mareşalului să fie acuzată, o dată în plus, pentru 

ignorarea realităţilor îngrozitoare ale ţării, din dorinţa de a … sluji Germania şi 

pe Adolf Hitler „până la capăt‖, chiar cu preţul catastrofei României. Semnale 

de pace specifice, între care un document şi un episod inventate (telegrama 

„personală‖ adresată Mareşalului personal de către Stalin!), au fost folosite tot 

împotrivă. 

Documentele
127

 ne îngăduie însă abordarea istoriei diplomatice sub noi 

unghiuri, permiţând interpretări şi concluzii complet diferite de acelea la modă. 

Cele mai multe dintre aceste documentele provin fie din inepuizabilele fondurile 
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diplomatice britanice
128

, fie din fondul constituit după război de un fost 

colaborator al Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti, D. G. Popescu, 

care, după Conferinţa Păcii de la Paris din 1946, s-a decis să rămână în 

Occident. El a încredinţat ulterior spre păstrare copiile după originalele unor 

documente diplomatice esenţiale din arhiva MAS celebrei Fundaţii 

internaţionale Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. Hoover 

Institution Archives de pe lângă (nu mai puţin celebra) Stanford University din 

Palo Alto, California, Statele Unite ale Americii. În cursul cercetărilor noastre 

din 1980, 1986 şi 1987, le-am descoperit şi cercetat în fondul respectiv. 

Documentele din acest fond, coroborate cu informaţiile desprinse din arhivele 

diplomatice britanice şi române, întregesc în chip fericit datele deja cunoscute 

din colecţiile oficiale editate în S.U.A. referitoare la un episod marcant, care a 

provocat şi se menţine în atenţia istoricilor. Facem referire la acţiunile României 

antonesciene în perspectiva loviturii de la 23 august 1944. Astfel, s-a afirmat şi 

se susţine cum că guvernul Ion Antonescu nu ar fi admis, nici în faţa dezastrului 

de pe Frontul din Moldova din 20-22 august 1944, să facă vreun pas în direcţia 

Armistiţiului cu Aliaţii. Declaraţia făcută de Mareşal Regelui Mihai I, în cursul 

ultimei audienţe din după-amiaza lui 23 august 1944, când a respins îndemnul 

suveranului de-a se înţelege cu Naţiunile Unite, este luată ca atare. N-au contat 

stăruinţele şi motivaţiile Mareşalului sau ale lui Mihai Antonescu, care, după ce 

la 22-23 august 1944 avuseseră iniţiative serioase în această direcţie
129

, au cerut 

timp pentru a se aştepta rezultatele eforturilor. Dar – persistă cei neîncrezători – 

au existat realmente asemenea demersuri?, iar răspunsurile oferite sunt, cel mai 

adesea, negative. Iată însă că documente recent editate infirmă asemenea opinii. 

Aşa, de exemplu, telegrama fulger nr. 1 386, expediată de ambasadorul britanic 

la Ankara, Sir H. Knatchbull-Hugessen, la 23 august 1944, ora 3,26 p.m., deci 

aproximativ cu o oră înaintea audienţei decisive (şi ultime) a Antoneştilor la 

Regele Mihai, subliniază că diplomatul fusese convocat de premierul Turciei 

pentru a-i fi transmis mesajul recepţionat de la reprezentantul turc din Bucureşti. 

Este bine să reţinem că, deopotrivă cu Knatchbull-Hugessen, premierul turc i-a 

informat pe ambasadorii S.U.A. şi U.R.S.S. la Ankara. Care era însă conţinutul 
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mesajului din Bucureşti? Reprezentantul turc în România fusese chemat de Mihai 

Antonescu, vicepreşedintele cabinetului şi ministrul de Externe al României, care, 

ţinând seama de situaţia „foarte gravă‖ de pe Frontul din Moldova, decisese, „cu 

asentimentul Mareşalului, al Regelui şi al şefilor tuturor partidelor de opoziţie‖
130

, 

să propună negocieri de armistiţiu Naţiunilor Unite. Se aştepta, pentru următoarele 

24 de ore, răspunsul guvernelor de la Londra şi de la Washington în privinţa 

iniţiativei Bucureştilor. Dar este preferabil să luăm cunoştinţă de textul integral al 

notei ministrului turc la Bucureşti destinat Ankarei
131

: 

„[…] 2. Am fost la Preşedintele Consiliului
132

. Situaţia este foarte gravă. 

În două zile, ruşii vor fi ocupat Basarabia. Înaintează şi în alte ţări. Poate 

Turcia media între noi şi armatele anglo-americane beligerante? Am 

asentimentul Mareşalului, al Regelui şi al şefilor tuturor partidelor de opoziţie. 

Rog un răspuns în 24 de ore din partea Guvernelor britanic şi al Statelor Unite 

la următoarele probleme: 

a. Vom trimite un delegat român la Moscova pentru încheierea unui 

armistiţiu; 

b. Vom intra în contact cu ruşii şi anglo-americanii: în acelaşi timp 

pentru a fixa condiţiile armistiţiului; 

c. Vom discuta condiţiile la Cairo cu Aliaţii; 

d. Preşedintele Consiliului României doreşte să ştie care dintre aceste 

trei alternative ar fi preferată de anglo-americani. 

(Sfârşeşte). 

3. Preşedintele Consiliului Turciei – încheia ambasadorul britanic în 

Turcia – m-a informat pe mine, pe ambasadorul sovietic şi îl informează pe 

reprezentantul Statelor Unite[…]”
133

. 

Telegrama lui Knatchbull-Hugessen a fost primită la Londra tot în cursul 

zilei de 23 august, la ora 4,35 p.m., iar Foreign Office-ul s-a hotărât, fără 

întârziere, să dea curs mesajului. Iată cuprinsul memorandumului redactat pentru 

uzul intern al departamentului: 

„Rog vedeţi această copie preliminară a unei telegrame fulger de la 

Ankara conţinând o ofertă de pace din partea Mareşalului Antonescu
134

. 

Formularea din telegramă este foarte obscură şi nu-mi pot da seama ce 

înseamnă sugestia ca Turcia să medieze între români şi <<armatele anglo-

americane beligerante>>. Antonescu voia un răspuns în 24 de ore de la 
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Guvernele britanic şi american, ne-menţionând însă Guvernul sovietic, deşi este 

gata în aparenţă să trimită un delegat român la Moscova pentru încheierea unui 

Armistiţiu. Dacă noi şi americanii răspundem în sensul că românii trebuie să 

trimită un delegat la Moscova pentru încheierea unui Armistiţiu, românii ar 

putea crede că noi şi americanii ne dezinteresăm de acea ţară şi ar putea 

prefera să continue lupta decât să se predea ruşilor. 

Dar, din cele trei alternative, cel mai bine ar fi, evident, ca românii să 

trimită un delegat la Moscova, unde ambasadorii britanic şi american să poată 

participa la negocieri. Am putea să-i anunţăm pe români că noi şi americanii 

vom lua parte la negocieri. 

Proiecte de telegrame către Moscova şi Washington. 

23 august 1944”
135

. 

Pe atunci, la Londra încă nu se aflase de evenimentele de la Bucureşti, 

respectiv de arestarea Mareşalului şi demiterea guvernului său. După cum se 

vede, consilierii Foreign Office-ului care au examinat şi comentat telegrama lui 

Knatchbull-Hugessen
136

 au trecut la fapte, astfel că, la începutul zilei de 24 

august 1944, între orele 12,30 şi 12,40, au pornit spre Washington şi Moscova 

telegramele nr. 7 479
137

 şi, respectiv, 2 646
138
. Ambasadele Majestăţii Sale din 

S.U.A. şi U.R.S.S. fură instruite să reacţioneze „imediat‖, pentru a se afla 

poziţia Administraţiei Roosevelt
139

 şi a guvernului sovietic faţă de demersul lui 

Mihai Antonescu. Sugerându-se că, în situaţia în care propunerea Bucureştilor 

de a trimite un emisar la Moscova ar fi fost agreată, la negocieri trebuiau să se 

ralieze şi ambasadorii S.U.A. şi Marii Britanii din U.R.S.S., Foreign Office-ul 

insista să afle imediat poziţia Kremlinului la oferta românească, iar, în caz 

afirmativ, ambasadorul sovietic de la Ankara să fie înştiinţat, astfel ca 

Knatchbull-Hugessen să-l abordeze fără amânare pe premierul Turciei
140

, pentru 

a se putea răspunde grabnic iniţiativei Bucureştilor. Schimbul de telegrame pe 

traseul Ankara – Londra – Washington – Moscova pe tema demersului lui Mihai 

Antonescu va continua, până când avea să se constate că, în urma loviturii de 

stat de la Bucureşti, problema nu mai era de actualitate. 
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Demersul diplomatic final al lui Mihai Antonescu a fost însă 

contrabalansat nu numai de desfăşurarea evenimentelor, ci şi faptul că, din clipa 

în care captase atenţia capitalelor menţionate, el era deja virusat de un alt mesaj 

sosit tot de la Bucureşti. Mesajul, neoficial, fusese semnat Iuliu Maniu
141

, fiind 

emis în premieră la 19 august 1944, apoi reînnoit şi receptat de ministrul român 

la Ankara, Al. Cretzianu
142

, care i-a asigurat cea mai bună difuzare. Se aducea la 

cunoştinţă – după cum transmitea însărcinatul cu afaceri american pe lângă 

guvernul iugoslav de la Cairo, Shantz, la 23 august 1944, la ora 7 p.m. – că 

opoziţia din România se decisese „să treacă la acţiune‖ pentru data de 26 august 

1944
143

. Ziua de 26 august 1944 n-a rămas în atenţia marilor capitale decât 

câteva ceasuri, întrucât, în cursul nopţii de 23-24 august 1944, s-a constat că 

lovitura de stat reuşise... A fost rândul ei să capteze atenţia, astfel că demersul 

lui Mihai Antonescu a trecut rapid la capitolul file de istorie
144

. Din moment ce 

Marile Puteri au acceptat să trateze cu noile autorităţi de la Bucureşti, favorabile 

Armistiţiului şi dispuse să întoarcă armele împotriva Reichului nazist şi a 

ultimilor lui aliaţi, intervenea un motiv în plus pentru ca iniţiativa Antoneştilor 

să fie – şi a fost! – definitiv înmormântată. Ea era destinată a îmbogăţi 

inventarul aprigelor controverse istorice. 

Şi, cu toate acestea, cum era şi firesc, toată povestea nu s-a încheiat. În 

mod concret avem în vedere un document excepţional care, în general, a scăpat 

până acum vigilenţei specialiştilor
145

. Ne referim la telegrama nr. 1 364/31 

august 1994, expediată de omniprezentul Al. Cretzianu din Ankara Ministerului 

Afacerilor Străine din Bucureşti. Trimisul Bucureştilor în Turcia reclama 

Centralei, nici mai mult, nici mai puţin, „rechemară imediată” a colonelului 

Teodorescu ca fiind „absolut necesară”, datorită atitudinii ataşatului său militar 

în preajma răsturnării regimului Antonescu
146
. După cum, desigur, cititorul a 

intuit deja, toată afacerea revenea la negocierile de armistiţiu din preajma 

loviturii de stat de la 23 august 1944, în care, deşi la mare distanţă, Al. Cretzianu 

a fost implicat. Acesta motiva cauzele pentru care colonelul Teodorescu trebuia 

rechemat: 1) El acceptase, în august 1944, „să ducă negocieri în spatele meu din 

ordinul lui Antonescu (subl. nr.)‖
147

; 2) pentru a face jocul Mareşalului, 
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disuadându-i în schimb pe inamici de la acţiune, colonelul a difuzat zvonul că, 

în România, Reichul dispusese de cel puţin 800 000 de oameni: 3) pe aceeaşi 

linie, colonelul îi asigurase pe negociatorii aliaţi că armata română „face zid‖ în 

jurul Mareşalului. Acestea erau, în esenţă, prejudiciile grave provocate de 

Teodorescu misiunii complotiştilor, pe care Al. Cretzianu şi-o însuşea integral şi 

necondiţionat, desemnând-o „cauza noastră”
148

 – a complotiştilor care au 

pregătit şi înfăptuit dezastrul de la 23 august 1944! 

 

*** 

Insistând asupra actului de la 23 august 1944, trebuie, inevitabil, să 

facem eforturi pentru a evita falsa înţelegere şi interpretare a faptelor, 

semnificaţia lor şi, drept urmare, consecinţele lor reale, pe plan intern şi 

internaţional. Astfel, în vreme ce prestigiosul cotidian nord-american „The New 

York Times‖ includea cotitura din 23 august 1944 a Bucureştilor în războiul 

mondial în clasa „evenimentelor hotărâtoare‖ ale conflagraţiei, Hitler, pe deplin 

realist, primindu-l la 18 septembrie 1944, la Cartierul General de la Rastenburg, 

pe Anté Pavelič, şeful statului marionetă croat, i-a vorbit despre cele trei „crize‖ 

în urma cărora nu mai credea că Germania mai putea să-şi revină pe planul 

militar: neputinţa de-a preîntâmpina debarcarea în Normandia la 6 iunie 1944, 

prăbuşirea Grupului de Armate german „Centru‖ în Polonia şi „trădarea‖ 

României
149
. Adevărul despre ceea ce s-a petrecut nu-l vom afla recurgând la 

formule artificiale. Evenimentele au survenit într-un context specific în care 

ulterior şi Mareşalul Antonescu a pretins un „rol‖, pretinzând cum că el le-ar 

fi… „provocat‖. De asemenea, s-a vorbit şi se insistă asupra devansării loviturii 

de stat de la 26 august la 23 august 1944, asupra implicării generalilor şi 

diplomaţilor în complotul anti-antonescian, dar, în chip miraculos, nimeni n-a 

pronunţat deschis cuvântul adecvat: trădare! Problema se pune însă astăzi
150

. S-a 

considerat, probabil, că trădarea, necesară şi efectivă, n-ar fi fost tocmai … 

elegantă? Ar fi fost lipsit de gust şi chiar deplasat ca grupul de diplomaţi, în 

majoritate tineri, crescuţi în Apus şi filo-occidentali veritabili, care l-au sfătuit şi 

l-au presat pe Rege să acţioneze la 23 august 1944, să fi fost implicaţi în cumva 

vreo … trădare. Şi, totuşi, afirma Aurel Sergiu Marinescu, „Direcţiunea Cifrului 

din Ministerul Afacerilor Străine, condusă de Grigore Niculescu-Buzeşti, a fost 

pusă de el la dispoziţia conspiraţiei, fiind în legătură cu Iuliu Maniu şi cu Regele 

prin I. Mocsonyi-Styrcea, prietenul lui Mihai Antonescu. Grigore Niculescu-

Buzeşti – hotărât, deosebit de ambiţios, cu planuri mari de mărire, ginerele lui 

Barbu Ştirbey – a organizat grupul complotiştilor diplomaţi din care făceau parte 
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Piki Rădulescu-Pogoneanu, Alexandru Cretzianu, Constantin Vişoianu, F. Roiu, 

Camil Demetrescu ş.a. Concomitent, oamenii lor de încredere – delegaţii lor 

personali – au fost numiţi pe lângă legaţii româneşti din Berna, Lisabona, 

Stockholm. Ei aveau o libertate totală faţă de şefii de misiune titulari, care 

rămâneau reprezentanţi oficiali ai guvernului român…‖ Culmea este că în urma 

lui 23 august 1944, luând calea străinătăţii, liderii grupului respectiv s-au 

străduit, şi reuşit, să-şi asume conducerea ineficientă a Exilului românesc 

anticomunist
151

. Fără îndoială, o slabă compensaţie, în raport cu planurile 

proiectate anterior lui 23 august 1944! La fel au stat lucrurile şi în tabăra 

generalilor de „rezervă‖ care băteau bulevardele Bucureştilor şi culoarele 

Palatului Regal, pregătindu-se activ pentru „după‖ … Să fim bine înţeleşi: 

pentru după Antonescu, nu pentru comunism, care i-a succedat şi i-a lichidat ori 

i-a „cuminţit‖! Şi, totuşi, va trebui să admitem, cândva, că a fost trădare. Fie 

numai pentru că, de exemplu, la momentul 23 august 1944, Ţara era încă, aşa 

cum a fost permanent începând cu 22 iunie 1941, ÎNTR-UN RĂZBOI 

NAŢIONAL, PENTRU APĂRAREA SUVERANITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII 

TERITORIALE. Recunoaştem că este CU TOTUL ALTCEVA faptul că, în 

acele clipe, războiul împotriva trupelor sovietice invadatoare era lipsit de orice 

şansă… Dar era suficient, singur acest argument, pentru complotişti ca să 

acţioneze subversiv pentru a-l aduce pe inamic şi deschide Capitala Ţării 

Armatei Roşii? Şi încă ce inamic? Care, după ce-şi eliberase „teritoriul 

naţional‖, compus din achiziţii imperialiste, lupta pe pământuri străine, îşi alina 

durerile şi-şi domolea pornirile prin cruntă răzbunare pentru 22 iunie 1941, 

provocat tot de el în sectorul românesc al frontului? Şi care, după dispoziţiile 

ferme ale lui Stalin, trebuia, în fuga tancurilor, nu doar să „elibereze‖ de sub 

hitlerişti Europa, inclusiv România, ci să le comunizeze? Ajungeau asemenea 

„considerente‖ pentru a-i fi determinat pe complotişti să apese pe butonul de 

comandă, prevalând răsturnarea dictatorului intern, faţă de pericolul imens 

extern? Iată de ce se impune să nu mai renunţăm ci să depistăm şi să cântărim 

TRĂDAREA, câtă şi cum a fost? Au căpătat complotiştii anticipat iertarea în 

faţa Tribunalului Istoriei ori, pe un alt plan, au obţinut ei de undeva garanţia că, 

în caz de succes, pe care l-au avut (Antonescu fiind destituit), realizau un 

armistiţiu onorabil cu Aliaţii? Şi, chiar aşa, totul le-ar fi fost scuzat? Nicidecum! 

Întrucât se ştie că, în clipa următoare arestării echipei Mareşalului Antonescu şi 

anunţării „Armistiţiului‖, s-au produs OCUPAŢIA BRUTALĂ A ARMATEI 

ROŞII, de unde până atunci România fusese UN SATELIT al Germaniei, s-a 

declanşat, în plus, procesul comunizării forţate a ţării, iar Armata Română a fost 

trimisă pe Frontul de Vest fără ca Bucureştii să primească – cel puţin în 

compensaţie, precum Italia – statutul de cobeligeranţă. Oricât de scumpă ne-ar fi 
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obiectivitatea, implicarea unor personaje în faptele trecute, pozitivă ori 

respingătoare, nu trebuie în vreun fel să întunece şi judecata istoricilor.  

 

RECAPITULARE ŞI CONCLUZII: La 23 august 1944 după-amiază, 

sosise la Palatul Regal din Bucureşti, poate PENTRU PRIMA ŞI ULTIMA 

DATĂ, Conducătorul statului român dispus, în fine, să încheie Armistiţiul cu 

Aliaţii. Existau toate premisele şi şansele, mai ales că Mareşalul acceptase acest 

lucru, iar liderii partidelor „istorice‖ îi garantaseră concursul. Complotiştii 

trebuiau să se decidă: cu ori fără Mareşal, iar, dacă era aşa, cum ei preferau de 

atâta timp, adică fără Mareşal, atunci pentru ei cuvântul de bază la ordinea zilei, 

lansat şi înfăptuit, a devenit: RAPID, CU ORICE RISC ŞI INDIFERENT CUM 

dar Antonescu nu putea fi lăsat să pregătească şi să semneze, EL, armistiţiul! 

Prin urmare, chiar atunci, la 23 august 1944, trebuia să se producă 

ARESTAREA ANTONEŞTILOR, care, indiferent de consecinţe, oricum cădea 

bine, garanta succesul loviturii de stat gestantă de atâta vreme. O lovitură de stat 

de tip clasic, dat fiind că Regele şi echipa sa de colaboratori realizau, 

concomitent cu înlăturarea regimului antonescian şi aparent fără a fi fost 

deconspiraţi, o modificare constituţională fundamentală
152
, arestând pe primul-

ministru, care, întâmplător, era chiar şeful statului, iar nu formal. Şi, în 

cavalcada războiului general sau a situaţiei specifice de la Bucureşti, lovitura 

apărea scuzabilă şi chiar necesară, în faţa naţiunii, a beligeranţilor învingători şi 

– nu-i aşa – a Istoriei? Vorbeam, la începutul acestui capitol, de sfatul lui Toma 

Cinicul, închipuit de Ignazio Silone. Chiar cu riscul de a ne repeta, revenim la 

textul integral al „învăţăturii‖ maestrului:  

„În penultima scenă a ultimului act al loviturii de stat se descoperă, de 

regulă, un complot sau se întâmplă un atentat, care umple de onoare întreaga 

naţiune şi deschide larg porţile happy end-ului”
153

. 

În acest fel, desfăşurările interne şi externe ale anului crucial 1944 îl confirmă 

integral pe Pamfil Şeicaru, inclusiv, dacă nu cumva mai cu seamă, în privinţa 

esenţei evenimentelor survenite şi a consecinţelor lor pe termen lung, în sensul 

că „tot ce s-a abătut, după 23 august [1944], asupra nenorocitei noastre patrii 

era virtual cuprins în actul loviturii de stat”
154

. 
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ROMÂNIA ÎN GEOPOLITICA 

KOMINTERNULUI ŞI KOMINFORMULUI 

Propaganda comunistă a prezentat decenii la rând drept unul dintre 

elementele de bază ale „învăţăturii‖ lui Lenin descoperirea-i epocală privind 

posibilitatea victoriei revoluţiei proletare într-o singură ţară
1
. Faptul că unica 

ţară de pe mapamond în care a triumfat la 1917 revoluţia bolşevică era un 

imperiu multinaţional nu a schimbat cu nimic datele problemei în viziunea 

teoreticienilor marxişti-leninişti, ci doar le-a întărit convingerea că evenimentul 

trebuia imitat şi de proletariatul altor ţări, iar, dacă se putea, chiar de pe întreaga 

planetă. Trebuie să fim convinşi că, dacă, prin absurd, experimentul proletar 

leninist ar fi reuşit nu într-un imperiu, ci undeva, într-o ţărişoară ori chiar în 

capitala unei puteri de valoare medie, nicicum nu se mai punea problema 

exportului de revoluţie, al propagării ei la scară mondială. Ci alta, mult mai 

simplă, a supravieţuirii experimentului! Lenin şi Troţki au fost nu numai 

inspiratorii, ci şi făptuitorii planului de construcţie a organismului menit a 

pregăti şi declanşa revoluţia mondială – partidul mondial, care a fost şi a rămas, 

de la 1919 şi până la 1943, Internaţionala a III-a – Kominternul
2
, organism 

transformat apoi în Kominform. Dar, indiferent de modul cum au fost botezate 

sau promovate – Komintern ori Kominform –, cele două organisme monstruoase 

îşi continuă existenţa, poate ... moştenirea, chiar şi astăzi, după prăbuşirea 

sistemului comunist în ţările Europei Est-Centrale în 1989 sau în patria de 

origină, U.R.S.S., în decembrie 1991
3
. În cazul României, proba elocventă a 

acestei supravieţuiri, dacă nu a sistemului, cel puţin a ideologiei lui, ne-a oferit-o 

la 18 decembrie 2006 RAPORTUL FINAL al „Comisiei Internaţionale‖ 

Tismăneanu. Un product lamentabil din toate punctele de vedere şi care, culmea, 

deşi menit şi finanţat să ofere temeiurile ştiinţifice şi practice ale condamnării 

comunismului, a atestat, o dată în plus, o situaţie simplă şi hilară, şi anume: 

                                      
1
 I.V. Stalin, tovarăşul de luptă şi urmaşul lui V.I. Lenin, se va impune drept 

autorul şi executantul teoriei construcţiei socialismului într-o singură ţară (cf. Giuseppe 

Boffa, Istoria Sovetskogo Soiuza, vol. 1, Moskva, IMO, 1990, 258 şi urm.).  
2
 În fapt, Internaţionala a III-a şi-a continuat activitatea, ca secţie a C. C. al P. 

C. (b) al Rusiei, încă trei-patru ani după ce şi-a proclamat autodizolvarea la 15 mai 

1943 (cf. Fernando Claudin, The Communist Movement from Komintern to Cominform, 

Harmondsworth, Penguin Books, 1975, p. 40-43, 455 şi urm.).  
3
 Cf. Gh. Buzatu, Geopolitica Kominternului, în „Euxin. Revistă de sociologie, 

geopolitircă şi geoistorie‖, nos. 1-2/1997, Bucureşti, p. 149-158.  
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kominternismul n-a murit, iar, dacă s-a întâmplat cumva aşa ceva, el însă nu s-

a predat! Capitularea, cu alte cuvinte, fiindu-i amânată ... sine die! 

În biografia oficială a lui Lenin, tipărită în zeci şi sute de ediţii la 

Moscova, în ruseşte şi în numeroase limbi de circulaţie internaţională, se 

sublinia fără nici o reticenţă cum că: „Marele merit al lui Lenin constă în faptul 

că, dezvăluind esenţa Puterii sovietice ca formă de dictatură a proletariatului 

promovată de istorie în Rusia, el a arătat importanţa internaţională a 

principiilor fundamentale care stau la baza tuturor celorlalte forme politice ale 

dictaturii clasei muncitoare. Principiile leniniste ale organizării statului 

proletar, cum sunt: asigurarea participării hotărâtoare a maselor la 

conducerea statului, desfiinţarea funcţionărimii privilegiate şi a vechii armate, 

care erau situate deasupra poporului, centralismul democratic şi celelalte, 

constituie trăsăturile fundamentale nu numai ale Puterii sovietice, ci şi ale 

orânduirii politice din toate ţările de democraţie populară din Europa şi din 

Asia, oricare ar fi particularităţile lor concrete istorice şi naţionale‖
4
. 

Kominternul, ca partid mondial al proletariatului
5
, a luat naştere oficial 

în urma unui congres reunit la Moscova în perioada 2-6 martie 1919
6
, marii săi 

artizani fiind V. I. Lenin, L. D. Troţki
7
, G. E. Zinoviev

8
, Cristian Rakovski

9
. I.V. 

                                      
4
 P.N. Pospelov şi colaboratorii, Lenin. Biografie, Bucureşti, Editura Politică, 

1961, p. 419 (ediţia originală – Moscova, 1960).  
5
 Vreme de decenii, cât timp regimul comunist s-a aflat la putere, s-a avansat 

teoria oficială cum că Internaţionala a III-a „a fost organizaţia fondată de Lenin şi 

succesoarea istorică a Ligii Comuniştilor şi a Internaţionalei I conduse de K. Marx şi F. 

Engels. Ea a moştenit cea mai bună tradiţie a Internaţionalei a II-a‖ (A. I. Sobolev, K. 

K. Shirina ş.a., eds., Outline History of the Communist International, Moscow, Progress 

Publishers, 1971,p.7). De reţinut că, între anii 1938 şi 1953, a funcţionat şi 

Internaţionala a IV-a, sub influenţa troţkiştilor (cf. Sovetskaia Istoriceskaia 

Enţiklopediia, vol. 6, Moskva, 1965, p. 150). De asemenea, în 1921-1923 fiinţase 

Internaţionala 2½, reunind partidele socialiste centriste din Austria, Belgia, Anglia, 

Germania, Grecia, Spania, Polonia, România, S. U. A., Franţa şi Elveţia. În 1923, ea a 

devenit, în urma unui congres ţinut la Berna, Internaţionala Socialistă a Muncii 

(ibidem). 
6
 Ibidem, p. 416 şi urm.  

7
 Pe numele său adevărat: Leon Davidovici Broştein (1879-1940): Despre viaţa 

şi activitatea sa vezi, îndeosebi, Dmitrii Volkogonov, Troţki. Politiceskii portret, vol. 1-

2, Moskva, Novosti, 1992. După alungarea, dictată de Stalin, a lui Troţki din partid şi 

apoi din U.R.S.S., fost personaj nr. 2, după Lenin, al revoluţiei bolşevice din 1917 a 

devenit pentru decenii un nume interzis pe tot cuprinsul Imperiului Roşu. Troţki a 

revenit în atenţie la Moscova în perioada finală a perestroikăi, când s-a iniţiat tipărirea 

principalelor sale lucrări: Istoria revoluţiei ruse, Stalin, Viaţa mea, Literatura şi 

revoluţia, Siluete politice, Şcoala stalinistă a falsificării ş.a. (cf. Dmitrii Volkogonov, 

op.cit., p. 16).  
8
 Pe numele său adevărat: Grigori Evseevici Radomilski (Apelbaum) (1883-

1936).  
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Stalin n-a avut un rol marcant la naşterea organismului pe care însă l-a patronat 

cu mână de fier după moartea lui Lenin
10
. Până la dispariţia sa oficială, la 15 mai 

1943, Kominternul a fost supranumit, proclamat şi recunoscut ca atare drept 

partid al lui Lenin şi Stalin, al muncitorilor din toată lumea, adică, într-un fel, 

dublura P.C.(b) din Rusia, căruia, prin forţa lucrurilor, i se recunoştea rolul de 

creier al mişcării proletare mondiale, tocmai avându-se în vedere liderii şi 

izbânda Revoluţiei din Octombrie 1917. Kominternul a ajuns, de fel întâmplător, 

una cu Lenin şi Stalin sau viceversa. Era aşa cum versificase Vladimir 

Maiakovski, cu referire însă la P.C. (b) din Rusia:  

 Partidul şi Lenin – fraţi gemeni, 

 Istoria – mamă îi socoate asemeni.  

 Iar noi – spunând: Lenin – Partidul numim,  

 Partidul noi spunem – la Lenin gândim ... 

În 1924, după moartea lui Lenin, Stalin i-a în absolut toate structurile 

Kominternului, dar, mai cu seamă la conducerea şi în spiritul organizaţiei. Şi nu 

în zadar. Doar la moartea lui Lenin, la şedinţa de doliu din 26 ianuarie 1924 a 

Congresuluil II al Sovietelor, Stalin, rostind ceea ce s-a denumit pompos Marele 

jurământ, a precizat cu privire la ambele partide – cel „naţional‖ al U.R.S.S. şi 

cel „mondial‖ al Kominternului – primite şi asumate drept moştenire:  

„Părăsindu-ne, tovarăşul Lenin ne-a poruncit să ţinem sus şi să păstrăm 

credinţă principiilor Internaţionalei Comuniste. Îţi jurăm, tovarăşe Lenin, că 

vom îndeplini cu cinste această poruncă a ta! […] Părăsindu-ne, tovarăşul 

Lenin ne-a poruncit să păstrăm credinţă principiilor Internaţionalei Comuniste. 

Îţi jurăm, tovarăşe Lenin, că nu ne vom cruţa viaţa pentru a întări şi a lărgi 

alianţa oamenilor muncii din lumea întreagă: Internaţionala Comunistă‖
11

. 

Iar Stalin a reuşit, pentru că a ştiut, să se ţină de cuvânt. Jacques de 

Launay, unul dintre istoricii problemei, a subliniat sugestiv că, sub bagheta 

„Ţarului roşu‖ de la Kremlin, în fapt Kominternul s-a transformat în … 

Stalintern
12

. Sub patronajul său, Kominternul a ajuns Centrala care coordona 

toate partidele comuniste de pe mapamond, un veritabil aparat reunind pe 

mercenarii comunişti de pretutindeni şi dispuşi în orice moment – pentru a face 

să triumfe marile „idealuri‖ leninist-staliniste – să recurgă la crimă şi teroare, la 

                                                                                                    
9
 Acesta a fost implicat iniţial în problemele privind partidele comuniste şi 

muncitoreşti apărute în ţările Europei est-centrale.  
10

 Cf. Jean Elleinstein, Staline, Paris, Marabout, 1984, p. 6-64.  
11

 G. F. Alexandrov şi colaboratori, Iosif Vissarionovici Stalin. Scurtă 

biografie, ed. a II-a corectată şi completată, Bucureşti, Editura PCR, 1947, p. 77-78. 

Pentru ediţia critică a „biografiei‖, vezi şi Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, Stalin 

cenzurat/necenzurat, Bucureşti, Editura Ion Cristoiu, 1999.  
12

 Jacques de Launay, Istoria secretă a Kominternului. 1919-1943. Eşecul unei 

speranţe, Bucureşti, Editura Venus, 1993, p. 11.  
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spionaj şi trădare, iar aceasta indiferent de apartenenţa lor „naţională‖
13

. De la 

bun început, Kominternul a fost pus la dispoziţia organului special creat de 

Lenin în decembrie 1917 să coordoneze teroarea roşie împotriva inamicilor 

regimului sovietic – Ceka, predecesoarea spirituală şi legală a faimosului 

NKVD, predecesorul KGB. Patron al organizaţiei a fost uns din start Felix 

Edmundovici Dzerjinski, care a fost asistat de doi adjuncţi care, pe rând, i-au 

devenit succesori – Viaceslav Rudolfovici Menjinski şi Genrih Grigorevici 

Yagoda
14

. Lenin s-a preocupat, ne asigură Jacques de Launay, ca trei sferturi din 

personalul Cekăi să nu fie de origine rusă
15

. Kominternul a reprezentat în 

realitate – după cum s-a observat
16

 – „un mod de a întrebuinţa şi exploata 

partidele comuniste din diverse ţări potrivit intereselor de mare putere şi ţelurilor 

imperialiste urmărite de U.R.S.S., încă de la constituirea sa […]. Stalin a dat o 

eficacitate sporită Kominternului, transformându-l practic în <<aripa politică>> 

externă NKVD-ului
17

 [din 1954 – KGB
18

]. Aservite astfel Kominternului şi 

intereselor expansioniste sovietice, practic toate partidele comuniste – prin 

cadrele lor de conducere, <<teleghidate>> exclusiv de către Moscova – au 

devenit în anii ‘20 – ‘40 principale agenturi de diversiune politică, infiltrare 

sovietică, sabotaj ori spionaj, dirijate direct de la Moscova de un Yagoda, Ejov 

sau Beria‖
19
. După Dzerjinski (1917-1926), Menjinski (1926-1934), Yagoda 

                                      
13

 Jacques de Launay, op. cit., passim; Vladimir Alexe, Imperiul invizibil 

(Dosare secrete ale secolului XX), Bucureşti, Editura Albatros, 1992, p. 17-25.  
14

 Pe numele său adevărat: Hirch Tehuda (1895-1940), convertit la luteranism.  
15

 Alexandre Soljénitsyne, Deux siècles ensemble. 1917-1972, II, Juifs et 

Russes pendant la période soviétique, Paris, Fayard, 2003, p. 314 şi urm. 
16

 Vladimir Alexe, Imperiul invizibil, p. 17.  
17

 Narodnîi Commisariat Vnutrennîh Del – Comisariatul Poporului pentru 

Afacerile Interne.  
18

 Organismele de spionaj/contraspionaj politic care au precedat faimosul şi 

odiosul K. G. B. (Komitet Gosudarstvennîi Bezopasnosti – Comitetul Securităţii 

Statului), fondat la 13 martie 1954, au fost: Ceka (creată încă la 20 decembrie 1917 ca 

organ represiv contra „duşmanilor revoluţiei proletare‖), O. G. P. U. (1923), G. U. G. 

B./N. K. V. D. (1934), N. K. V. D./N. K. G. B. (1941) şi M. G. B. (1946) (cf. Gh. Buzatu, 

Războiul mondial al spionilor,1939-1989, Iaşi, Editura B. A. I., 1991, p. 24-25 

(reeditare 2010); idem, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 565).  
19

 Liderii serviciilor secrete sovietice au fost: Felix Edmundovici Dzerjinski 

(1877-1926), Veaceslav Rudolfovici Menjinski (1847-1934), Genrih Grigorievici 

Yagoda (1891-1938), Nikolai Ivanovici Ejov, Lavrenti Pavlovici Beria (1899-1953), 

Alexandr Nikolaevici Şelepin, Yuri Vladimirovici Andropov, Vladimir Aleksandrovici 

Kriucikov şi Vadim Viktorovici Bakatin, acesta fiind cel căruia i-a revenit desfiinţarea 

„vechiului‖ K. G. B. [vezi Leonid Mlecin, KGB – Predsedateli organov 

gosbezopasnosti, ed. a III-a, Moskva, Ţentrpoligraf, 2002; Christopher Andrew, Oleg 

Gordievsky, K. G. B. Istoriia vneşnepoliticeskih operaţii ot Lenina do Gorbaceva, 

Moskva, Nota Bene, 1992, passim (ediţia originală: K. G. B. The Inside Story of Its 
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(1933-1936) şi Ejov (1936-1938), sub conducerea lui Beria (1938-1953) 

NKVD-ul şi-a câştigat rolul de „instrument special prin care U.R.S.S. este 

condusă, iar politica externă sovietică este înfăptuită‖
20
. Până în 1939 şi în 

cursul celui de-al doilea război mondial, NKVD-ul a beneficiat pe deplin de 

asistenţa Internaţionalei a III-a, creată de Lenin, cum s-a precizat, cu scopul de a 

constitui centrul mondial al partidelor comuniste de pe mapamond şi de a înlesni 

sarcina declanşării revoluţiei proletare mondiale, dar care, până la sfârşit, nu şi-a 

depăşit statutul unei imense oficine de spionaj. De la un capăt la altul al 

existenţei sale, Internaţionala a III-a a fost o imensă „resursă de cadre‖, o 

preţioasă „pepinieră‖, înregimentând peste 100 000 de cadre dintre care s-au 

recrutat agenţii sovietici care s-au remarcat pe fronturile secrete ale conflagraţiei 

din 1939-1945 sau ale „războiului rece‖, care i-a succedat
21
, unii dintre ei intraţi 

în legendă ca aşi ai spionajului mondial – Richard Sorge, Alexander Rado sau 

Leopold Trepper! De asemenea, Markus Wolf, trecut în 1942-1943, după 

propriile-i recunoaşteri, prin „şcoala Kominternului‖ moscovit, avea să ajungă 

conducătorul celebrei STASI
22
. Situaţia nu s-a modificat după 1945, adică în 

anii în care Kremlinul a angajat şi a purtat „războiul rece‖ împotriva 

Occidentului şi când pe tărâmul frontului subteran s-au remarcat de asemenea 

unii dintre foştii activişti ori simpatizanţi ai Kominternului şi Kominformului – 

Klaus Fuchs în S.U.A. sau Kim Philby în Anglia, acesta din urmă ajungând la 

                                                                                                    
Operations from Lenin to Gorbachev, London, Harper – Collins Publishers, 1990, XXI 

– 776 p., după care s-a realizat şi ediţia în limba română: K. G. B. Istoria secretă a 

operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbciov, Bucureşti, Editura ALL, 1994, 

LLXIX – 604 p); John D. Dziak, Chekistî. A History of the K. G. B., Lexington – 

Toronto, Lexington Books, 1988, passim; Richard Deacon, A History of the Russian 

Secret Service, London, F. Muller, 1972, passim; Julius Mader şi colab. Dr. Sorge funkt 

aus Tokyo, Berlin, DMV, 1966, passim; Professiia: Razvedcik – George Blake, Klaus 

Fuchs, Kim Philby, H. Felfe, Moskva, 1992; Richard Sorge’s Own Story, in Charles A. 

Willoughby, Shanghai Consiracy. The Sorge Spyring, New York, E.P. Dutton and Co., 

Inc., 1952, p. 199-203; Leopold Trepper, Le Grand Jeu, Paris, A. Michel, 1975; Kim 

Philby, My Silent War, New York, Ballantine Books, 1986; Vadim Bakatin, Izbavleniie 

ot K. G. B., Moskva, Novosti, 1992; Gh. Buzatu, Războiul mondial al spionilor, ed. a 

II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.  
20

 Vezi Robert Conquest, Introducere, în John Barron, K. G. B. The Secret 

Work of Soviet Secret Agents, New York, Reader‘s Digest Press, 1974, p. VII-X. 
21

 Vezi Dominique Desanti, L’Internationale Communiste, Paris, Payot, 1970, 

passim; Anthony Cave Brown, Charales B. Mac Donald, On a Field of Red. The 

Communist International and the Coming of World War II, New York, G.P. Putnam‘s 

Sons, 1981, p. 487-610; E.H. Cookridge, Soviet Spy Net, London, F. Muller, Ltd. 1955, 

passim.  
22

 Vezi Markus Wolf, Die Troika. Geschichte eines nichgedrehten films, Berlin 

– Weimar, Aufbau – Verlag, 1989.  
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un moment dat în structurile de bază ale Intelligence Service-ului
23

. Să reţinem, 

în context, faptul că cei mai de seamă lideri comunişti români ai anilor ‗20-‗50 

au fost recrutaţi ori s-au pus la dispoziţia NKVD/KGB-ului, după 1944-1945 

„remarcându-se‖ în acţiunea de sovietizare a României – Ana Pauker, Lucreţiu 

Pătrăşcanu, Emil Bodnăraş, Vasile Luca, Gh. Gheorghiu-Dej, dr. P. Groza ş.a.
24

. 

Un specialist în materie, Neagu Cosma, a relatat şi a dovedit în memoriile sale 

că a existat „o legătură indisolubilă‖ între Komintern şi NKVD, că, în fapt, cel 

dintâi era „o agentură‖ a celui din urmă
25
. Acelaşi a remarcat că, de regulă, 

agenţii NKDV – ului din perioada interbelică proveneau de pe Nistru, Tisa sau 

Dunăre, acoperindu-se „cu legende temeinice, interesul lor şi al celor care-i 

trimiteau aici fiind de a rezista nedescoperiţi, cât mai mult timp. În caz de 

cădere, misiunea principală – spionajul – nu trebuia divulgată, întrucât legea 

penală românească pedepsea cu asprime această infracţiune; scăpau mai uşor 

dacă apăreau în ipostaza de agenţi ai Kominternului. În legătură cu afirmaţia că 

aceşti agenţi veneau de peste Nistru, Tisa şi Dunăre, se impune o precizare: 

instructori pentru România în cadrul Kominternului au fost, rând pe rând, Bela 

                                      
23

 Roger Boar, Nigel Blundell, The World’s Greatest Spies and Spymasters, 

London, Octopus Books, 1984, p. 28 şi urm.; Chapman Pincher, Their Trade Is 

Treachery, New York, Bantam House, 1982, p. 68 şi urm. (ediţie în limba română, 

2010); Alexandru Popescu, Academia secretelor. Intelectualii şi spionajul. O istorie 

universală, Bucureşti, Editura Meronia, 2006, passim.  
24

 Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, p. 

280-297; Ion Mihai Pacepa, Moştenirea Kremlinului, Bucureşti, Editura Venus, 1993; 

Nicolae Robănescu, Kominternul, oficină de spionaj a Uniunii Sovietice, în „Memoria. 

Revista gândirii arestate‖, nr. 15/1995, Bucureşti, p. 84-96; Vladimir Tismăneanu, 

Irepetabilul trecut, Bucureşti, Editura Albatros, 1994, passim; idem, Fantoma lui 

Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura Univers, 1995, passim; Neagu Cosma, Cupola. 

Securitatea văzută din interior. Pagini de memorii, Bucureşti, Editura Globus, 1994, 

passim; G. Brătescu, ed., O anchetă stalinistă (1937-1938). Lichidarea lui Marcel 

Pauker, Editura Univers Enciclopedic, 1995, passim; Marius Mircu, Mihai Stoian, 

Dosar Ana Pauker, Bucureşti, Gutenberg, 1991, passim; Marin C. Stănescu, Moscova, 

Kominternul, filiera comunistă balcanică şi România (1919-1943), Bucureşti, Silex, 

1994, passim; Christopher Andrew, Oleg Gordieveski, K. G. B. Istoria secretă a 

operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov, p. 251-252; Cazul Vasile Luca, I-

II, în „Sfera politicii‖, Bucureşti, no. 33-34/1995-1996; Miruna Munteanu, Vladimir 

Alexe, Dosare ultrasecrete, II, Bucureşti, Editura Ziua, 2000, passim; Mihai Pelin, 

Opisul emigraţiei româneşti. Destine în 1 222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din 

arhivele Securităţii, Bucureşti, 2002; Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-

1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 433 şi urm.; Cristian Troncotă, 

Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist 

din România. 1965-1989, Bucureşti, Editura Elion, 2004; Paul Ştefănescu, Istoria 

serviciilor secrete române, Bucureşti, Editura Antet, 2007; Mihai Ungheanu, Panait 

Istrati şi Kominternul, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994, passim.  
25

 Neagu Cosma, op.cit., p. 29.  
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Kun, evreu ungur, care a condus guvernul Sovietelor de la Budapesta în anii 

1918-1919, C. Rakovski, un evreu bulgar, originar din Dobrogea, Pavel 

Tcacenko, rus din Basarabia, ca şi alţii de teapa lor. De regulă, ei îşi alegeau 

colaboratorii din rândul conaţionalilor, în care aveau deplină încredere. Aşa se 

explică faptul că printre agenţii NKDV – ului care au activat în România se 

aflau foarte puţini români; majoritatea absolută erau evrei din Transistria, 

Basarabia, Bucovina, Transilvania, unguri şi bulgari‖
26

. 

Această introducere va înlesni cititorului, nu ne îndoim, să pătrundă 

esenţa a ceea ce s-a dorit să fie şi ceea ce a fost realmente Kominternul. S-a voit 

un Partid atotputernic al partidelor comuniste şi muncitoreşti din întreaga lume 

de după 1919, şi s-a realizat în fapt o Filială a PC (b) al Rusiei, pentru ca, pe 

planul acţiunilor pentru pregătirea revoluţiei mondiale ori pentru impunerea 

intereselor Kremlinului peste hotare, să devină o oficină a NKDV – ului. Mai 

mult, oamenii săi s-au aflat în incomoda poziţie de comunişti revoluţionari, 

internaţionalişti, spioni şi trădători, fiecare pe rând ori de toate la un loc; cu toţii 

având ca mijloc de propagandă, drept Biblia comunismului triumfător, operele 

complete ale lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin
27

, toate la un loc sau fiecare în 

parte un altfel de Mein Kampf, colorată în roşu, mai mult decât sigur pentru a nu 

se confunda cu originalul brun al liderului nazist de la Berlin. 

De mai mulţi ani, din 1991-1992, veritabila cutie a Pandorei – arhiva 

Kominternului – a fost pusă la dispoziţia istoricilor. Aşa după cum am dezvăluit 

încă din 1996
28
, această arhivă este găzduită de R. Ţ. H. I. D. N. I. (Rossiiskii 

Ţentr Hraneniia i Izuceniia Dokumentov pe Noveişei Istorii – Centrul Rus 

pentru păstrarea şi Cercetarea Documentelor de Istorie Contemporană). Încă 

din 1920, partidul leninist [R. K. P. (b), apoi V. K. P., iar din 1952 – P.C. U. S.] 

şi-a creat un centru de cercetare dotat cu o arhivă reunind documente privind 

mişcarea muncitorească rusă şi internaţională, inclusiv actele conducerii centrale 

a bolşevicilor. De-a lungul timpului, denumirea acestui centru s-a modificat în 

mai multe rânduri: Istpart, Institut K. Marxa i F. Enghelsa, Institut V. I. Lenina, 

Obiedinenogo Instituta Marxa-Enghelsa-Lenina (din 1931), Institut marksizm-

leninizma (1956) şi, finalmente, Institut teorii i istorii soţializma (1990)
29

. R. Ţ. 

H. I. D. N. I. a fost inaugurat la 23 decembrie 1991, când au fost prezentate 

                                      
26

 Ibidem, p. 28-29. 
27

 După 1956, când N. S. Hruşciov a iniţiat combaterea cultului personalităţii 

fostului ţar roşu de la Kremlin, opera şi numele lui Stalin au început a fi neglijate şi, 

apoi, ignorate.  
28

 Cf. Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, 1996, p. 111 şi urm.  
29

 Vezi nota semnată de directorul RŢHIDNI-ului, dr. V.P. Kovlov în revista 

„Novaia i noveişaia istoria‖, nr. 2/1992, Moskva, p. 192-197.  
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presei
30

 şi specialiştilor
31

 arhiva şi biblioteca, regimul de cercetare etc. S-a 

dezvăluit, cu acel prilej, că Institutul dispunea de peste 1,5 milioane de 

documente (grupate în peste 600 fonduri), precum şi 9 300 de fotografii şi 8 600 

m filme cu imagini din istoria Rusiei şi a U.R.S.S. Centrul şi-a propus o vastă 

activitate de cercetare şi editare a documentelor proprii, pentru început 

anunţându-se mai multe volume referitoare la necunoscutul Lenin, la represaliile 

în rândurile partidului sau escaladarea totalitarismului şi hegemonismului – 

Kominternul şi Kominformul. Pentru început s-a predat în cercetare chiar arhiva 

Kominternului, cuprinzând documentele oficiale ale congreselor şi conferinţelor 

diverselor partide comuniste şi muncitoreşti, ale unor organizaţii internaţionale 

manevrate de Kremlin, ale conducerii partidului leninist şi ale comitetului de 

control de partid, ale instituţiilor şi şcolilor superioare de partid, ale redacţiilor 

publicaţiilor controlate de partid, precum şi fondurile personale ale unor lideri ai 

mişcărilor revoluţionare ori comuniste internaţionale, ruseşti şi sovietice
32

. 

Cercetările noastre la R. Ţ. H. I. D. N. I.
33

, care s-au desfăşurat pe 

parcursul unor perioade distincte (aprilie – iunie 1992 şi decembrie 1994), ne-au 

îngăduit în prima ordine să identificăm şi să cercetăm problematica fondurilor 

principale
34
, din care reţinem pentru profilul acestui capitol:  

Fondul 17 – CC al Partidului Comunist (protocoale ale şedinţelor 

Secretariatului din 1939-1952, biroul secret al CC, biroul Secretariatului, diverse 

materiale ale organizaţiilor locale de partid, 1940-1972 etc.) 

Fondul 488 – Congresul I al Kominternului (1919)  

Fondul 489 – Congresul II (1920) 

Fondul 490 – Congresul III (1921) 

Fondul 491 – Congresul IV (1922) 

Fondul 492 – Congresul V (1924) 

Fondul 493 – Congresul VI (1928) 

Fondul 494 – Congresul VII (1935) 

Fondul 495 – Prezidiul şi secretariatele Kominternului, 1919-1941 

Fondul 495, opisele 10-10 – Secretariatul lui D. Z. Manuiliski, 1924-

1943 

Idem, opis 523 – fond personal Manuilski 

Idem, opis 11 – Secretariatul lui Wilhelm Pieck, 1934-1939 

Idem, opis 12 – Secretariatul lui Palmiro Togliatti, 1935-1942  

                                      
30

 T. Maximova, Arhvî dlia vseh? Nakoneţ – to, în „Rossiskaia Gazeta‖, 

Moskva, din 26 decembrie 1991.  
31

 Vezi V.P. Kozlov, loc.cit. 
32

 Ibidem.  
33

 Vezi şi ghidul arhivei investigate: V.P. Kozlov şi colaboratori, R.Ţ.H.I.D.N.I. 

Kratkii putevoditel, Moskva, Izdatelslstvo Blagovest, 1993.  
34

 Vezi lista completă a fondurilor respective, în Gh. Buzatu, Românii în 

arhivele Kremlinului, p. 116-118.  
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Idem, opis 527 – fond personal Togliatti  

Idem, opisele 13-13a – Secretariatul lui Klement Gottwald, 1933-1941 

Idem, opis 14 – Secretariatul lui André Marti, 1932-1944  

Idem, opis 15 – Secretariatul lui Florin, 1935-1941 

Idem, opis 16 – Secretariatul lui Otto Kuusinen, 1931-1941 

Idem, opis 17 – 102 Secretariatul Doloresei Ibarruri, 1935-1941  

Idem, opis 72 – Secretariatul lui Gheorghi Dimitrov
35

, 1934-1944  

Idem, opis 18 – Comitetul Executiv al Kominternului, 1919-1941 

Idem, opis 69 – Secretariatul Balcanic, 1926-1935  

Idem, opis 33 – Materiale primite la Moscova de la Gheorghi Dimitrov şi 

Richard Sorge  

Idem, opis 286 – Fond Predstavitelstvo Komunisticeskii Partii Rumânii 

pri IKKI, 1924-1945 gg. (Reprezentanţa P.C.R. pe lângă Comitetul Executiv al 

Internaţionalei comuniste, 1924-1945) (în total, 56 dosare)  

Idem, opis 255 – Dosar Ana Pauker, dosar 4 

Idem, opis 255 – Dosar Lucreţiu Pătrăşcanu (alias tovarăşul Grigorescu), 

dosar 7 

Idem, opis 255 – Dosar Constantin Doncea (alias Victor Pandelescu), 

dosar 109 

Fondul 498 – Biroul din Viena al Kominternului  

Fondul 502 – Biroul Sud, 1920 

Fondul 509 – Confederaţia Balcanică, 1920-1934  

Fondul 510 – Confederaţia Scandinavă 

Fondul 543 – Comitetul Internaţional Antifascist, 1923-1941  

Fondul 556 – Activitatea Biroului C.C. al P.C.U.S. 

Fondul 573 – Basarabia, 1941, 1945-1950 

Fondul 575 – ARHIVA KOMINFORMULUI (1947-1956)
36

 

Fondul 76 – F. E. Dzerjinski 

Fondul 82 – V. M. Molotov  

Fondul 187 – Richard Sorge 

Fondul 558 – I. V. Stalin. 

Cercetarea arhivelor confirmă integral studiile ştiinţifice consacrate 

activităţilor Kominternului pretutindeni în lume
37
, mai puţin cărţile apărute 

anterior anilor 1989-1991 în U.R.S.S. şi în fostele ţări comuniste. Organismul, 

                                      
35

 Gheorghi Dimitrov (1882-1949), cunoscut comunist şi om de stat bulgar. A 

reprezentat Partidul Comunist din Bulgaria la Congresul III al Kominternului, iar între 

anii 1935 şi 1943 a fost impus de Kremlin secretarul general al organizaţiei (cf. 

Sovetskaia Istoriceskaia Enţiklopediia, vol. 5, Moskva, 1964, p. 214-215).  
36

 Informaţii deja valorificate – vezi Gh. Buzatu, România şi războiul mondial 

din 1939-1945, Iaşi, CICE, 1995.  
37

 Vezi, de exemplu, F. Borkenau, World Communism. A History of the 

Communist International, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1971.  
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acest supra-partid, la care în mod automat au aderat toate partidele comuniste şi 

muncitoreşti din ţările apărute după prima conflagraţie mondială din 1914-1918, 

prin însuşi faptul însuşirii celor 21 de principii formulate de Zinoviev şi Lenin în 

iulie 1920
38

, s-a confundat cu crima şi teroarea, cu activitatea pro-sovietică 

vizând subminarea şi răsturnarea ordinii legale în toate statele „capitaliste‖, 

antagoniste prin însăşi forţa lucrurilor U.R.S.S.-ului, ca „prim stat socialist al 

muncitorilor şi ţăranilor‖, cum s-a auto-proclamat oficial la Moscova. Spuneam 

că, din start, Kominternul s-a identificat cu organismele Marii Terori Roşii – cu 

Ceka şi toate succesoarele sale, de asemenea cu Serviciul de Spionaj Militar al 

Kremlinului (G.R.U. – Glavnîie Razvedîvatelnîie Upravlenoe), iar, la finele 

anilor ‘30, teroriştii kominternişti au devenit, ei înşişi, victime ale „proceselor‖ 

şi crimelor lui Stalin. Sediul din Moscova al activiştilor străini ai Kominternului, 

Hotel Lux
39
, a devenit simbolul instituţiei. „O parte din istoria lumii s-a scris 

aici‖ – i-a declarat cineva lui de Jacques de Launay în momentul când acesta 

vizitat bârlogul spionilor şi al activiştilor internaţionalişti
40
, şi nu putem să nu 

fim de acord cu această aserţiune. Povestea sângeroasă a Kominternului, plasat 

pe terenul realităţilor monstruoase ale epocii staliniste, a format obiectul unui 

studiu obiectiv, întemeiat în esenţă pe izvoare inedite devenite de dată recentă 

accesibile, al istoricului rus Arkadi Vaksberg
41

, pentru care instituţia a 

reprezentat „o caracatiţă de coşmar ale cărei tentacule s-au întins pe toate 

continentele planetei (subl. ns.)‖. P.C.R., încă de la fondare, în mai 1921, şi-a 

însuşit „principiile‖ amintite ale Kominternului ori, mai bine-zis, adoptarea celor 

21 de puncte a marcat crearea partidului
42

. Prin acceptarea condiţiilor de afiliere, 

                                      
38

 Jacques de Launay, op. cit., p. 177-178. Reţinem câteva dintre principiile 

respective obligatorii pentru tinerele partide comuniste şi care puneau în evidenţă 

caracterul terorist al leninismului şi autoritatea de neştirbit a Kominternului: 12. – 

Organizarea partidului comunist trebuie să fie bazată pe o disciplină de fier, de tip 

militar; 13 – Epurarea periodică din partidele comuniste a elementelor mic-burgheze; 

14 – Ajutor necondiţionat acordat republicilor sovietice în lupta lor împotriva contra-

revoluţiei; 16 – Hotărârile Kominternului, partid mondial unic, au un caracter 

obligatoriu (subl. ns.); 21 – A exclude din partidul comunist pe cei care resping 

propunerile prezente (ibidem, p. 177-178).  
39

 Astăzi Hotel Central, pe fosta stradă Tverskaia (în 1920), în prezent M. 

Gorki, 10.  
40

 Cf. Jacques de Launay, op.cit., p. 8.  
41

 Vezi Arkadi Vaksberg, Hotel Lux, Paris, Fayard, 1993.  
42

 Aceasta după ce în prealabil, la sfârşitul anului 1920, o delegaţie a 

socialiştilor români (Al. Dobrogeanu-Gherea, C. Popovici, Gh. Cristescu, David 

Fabian, Eugen Rozvan şi Ion Flueraş) s-a deplasat la Moscova, unde a purtat discuţii cu 

Grigorii Zinoviev, liderul Comitetului Executiv al Internaţionalei, N. Buharin şi chiar 

cu V. I. Lenin, despre problemele afilierii (cf. Robert R. King, A History of the 

Roumanian Communist Party, Stanford, Hoover Institution Press, 1980, p. 16-17). 

Pagini din istoria adevărată a P.C.R., bazate pe documente, s-au tipărit cotidianul 
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tânărul Partid Comunist din România
43

 a devenit în mod automat nu numai un 

prizonier ideologic al Kominternului, cum era cazul de altfel cu toate celelalte 

partide comuniste recent înfiinţate. Comuniştii români, ale căror interese 

începeau să se confunde „cu interesele Republicii Sovietice, pe care au 

obligaţiunea să le apere…‖, aveau obligaţia, în noua lor calitate, să militeze nu 

numai împotriva orânduirii sociale existente în România, ci şi împotriva tuturor 

intereselor legitime ale statului român. Acest comandament a devenit, nu peste 

mult timp, cardinal şi prioritar
44

. Istoricii sovietici au recunoscut, la timpul lor, 

faptul că Internaţionala Comunistă a manevrat toate grupările şi partidele 

politice afiliate din străinătate. Kominternul – citim într-o lucrare semi-oficială 

de la Moscova – „a dat o asistenţă constantă partidelor comuniste în formularea 

programelor lor pentru unirea forţelor şi organizaţiilor antifasciste (subl. ns.)‖
45

. 

Iar, cu referire directă la România, este ilustrată aserţiunea, arătându-se că în 

august 1940 Secretariatul Comitetului Executiv al Internaţionalei a III-a a avizat 

conducerea P.C.R. să lanseze programul de luptă pe baza frontului unic al 

poporului român, care să lupte împotriva atragerii României în războiul 

mondial
46
, contra transformării ţării în satelit al Germaniei hitleriste şi pentru 

prietenie cu U.R.S.S. Pe o asemenea bază, P.C.R. a avansat platforma sa de 

luptă în ianuarie 1942 intitulată Pentru pacea şi independenţa naţională a 

poporului român
47
. Tot astfel, în ajunul Războiului Sfânt din 1941-1944 pentru 

refacerea României Mari şi zdrobirea comunismului, Comitetul Executiv al 

Kominternului s-a adresat, la 21 aprilie 1941, conducerii P.C.R. cu o scrisoare 

                                                                                                    
bucureştean „Dimineaţa‖ în l990 (cf. numărul special intitulat: A fost odată… P.C.R. de 

la Komintern la dictatura ceauşistă, 16 p.) şi „Cuvântul de ambe sexe‖, Bucureşti, 

nr.6/1991, p. 6-7.  
43

 Era în spiritul însuşi al afilierii impunerea faptului că toate partidele 

comuniste şi muncitoreşti din lume erau secţii ale „partidului mondial‖, cum se 

pretindea Kominternul, şi, ca atare, chiar în titulatură se sublinia elementul fundamental 

că, din punctul de vedere al Moscovei, reprezentau grupările dintr-o ţară sau alta. 

Internaţionalismul exacerbat crea, astfel, anomalii greu de explicat şi a pus grupările 

comuniste din majoritatea ţărilor în poziţii incomode în faţa maselor, limitându-le 

drastic influenţa ori conducând, precum în cazul minusculei grupări a comuniştilor 

români (aproximativ 1 000 în august 1944), care aflându-se la remorca Kremlinului a 

militat pentru subminarea statului suveran, independent şi unitar român, acţionând, 

astfel, ea însăşi la propria-i situare (?!) în afara legii (1924) (vezi, în acest sens, Stephen 

Fischer – Galaţi, ed., The Communist Parties of Eastern Europe, New York, Columbia 

University Press, 1979). Despre P.C.R., cap. datorat lui T. Gilberg, p. 281-325.  
44

 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, 1993, p. 28.  
45

 A. I. Sobolev, K. K. Shirinya ş.a., eds., Outline History of the Communist 

International, p. 471.  
46

 Război care viza eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei şi Ţinutului 

Herţa, ocupate în iunie 1940, prin ameninţarea cu forţa, de U.R.S.S.  
47

 A. I. Sobolev, K. K. Shirinya ş.a., eds., op. cit., p. 471-472.  



 369 

îndemnând la intensificarea tuturor eforturilor pentru asigurarea bunelor relaţii 

cu U.R.S.S.
48
, iar aceasta într-un moment în care Imperiul Roşu colabora în 

1939-1941 cu Reichul la dezintegrarea ţării şi semnele apropiatului război dintre 

Moscova şi Berlin nu erau evidente nici chiar pentru cercurile oficiale de la 

Kremlin, cu atât mai puţin pentru opinia publică naţională şi internaţională
49

. 

                                      
48

 Ibidem, p. 474. 
49

 Rămas şi în anii celui de-al doilea război mondial tot în meandrele 

Kominternului, P.C.R. a promovat în continuare politica a trădării naţionale, reflectată 

de numeroase documente. Astfel, cunoscutul document intitulat Punctul nostru de 

vedere din 10 septembrie 1940 saluta, la câteva zile după prăbuşirea regimului lui Carol 

al II-lea, faptul că „războiul imperialist din Europa care a dus la destrămarea câtorva 

state capitaliste, capitaliste moşiereşti, a dus de asemenea şi la destrămarea României 

imperialiste, în hotarele ei croite pe socoteala altor ţări la Trianon şi Neuilly (sub. ns.)‖ 

(apud Gh. Zaharia şi colaboratori, eds., Istoria Partidului Comunist Român. Sinteză, 

vol. V, Bucureşti, f.a., p. 7). Se transmitea, finalmente, „un salut fierbinte popoarelor 

(sic!) din Basarabia şi Bucovina de nord, eliberate de sub jugul imperialismului român 

(subl. ns.)‖ (ibidem, p.12). Secretarul general al P.C.R., Ştefan Foriş, se adresa la 28 

decembrie acelaşi an la Boris Ştefanov la Moscova pentru a-i expune situaţia din ţară şi 

acţiunile comuniştilor „după eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de nord (sub. ns.)‖ 

(ibidem, p. 14). Un alt document binecunoscut – intitulat De la regimul legionar la 

dictatura militară (26 februarie 1941) -, după ce aprecia că U.R.S.S. rezolvase „paşnic‖ 

problema Basarabiei şi nordului Bucovinei (ibidem, p. 23), se exprima făţarnic cum că: 

„Poporul român (din ţară – n. ns.) a aflat şi află mereu despre viaţa nouă fericită şi 

liberă a poporului din Bucovina de nord Basarabia, care, rupt de marea familie a 

popoarelor sovietice, a îndurat ocupaţia colonială a marilor moşieri şi capitalişti 

români în timp de 22 de ani (subl. ns.)‖ (ibidem, p. 23-24). Aceleaşi puncte de vedere le 

aflăm şi în prolixul raport trimis la 10 martie 1941 de Foriş secţiei române din cadrul 

Secretariatului Kominternului (ibidem, p. 26-69). În acelaşi spirit, Platforma-program a 

P.C.R. din 6 septembrie 1941 îl desemna pe Ion Antonescu drept un „gauleiter‖ al lui 

Adolf Hitler în Basarabia şi Bucovina, devenite ... „vremelnic colonii subjugate de 

germani‖ (ibidem, p. 82). Dar poate că cea mai clară exprimare a politicii antistatale a 

comuniştilor români în problema integrităţii teritoriale a României o aflăm, la 3 iunie 

1943, într-un material ce condamna banda lui „Iuda Foriş‖ (ibidem, p. 178-191) se 

afirma principial: „Noi punem chestiunea Basarabiei în felul următor: Marea revoluţie a 

poporului rus din 1917 de sub conducerea genială a lui Lenin şi Stalin a dat tuturor 

popoarelor din Rusia ţaristă dreptul la autodeterminare şi dezvoltare liberă în cadrul 

Uniunii Sovietice. Această revoluţie a dat şi poporului basarabean (?!) dreptul la 

libertatea sa naţională. Eliberarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică în 1940 a fost 

consecinţă a politicii de aţâţare la război contra Uniunii Sovietice dusă de aventurierul 

[rege] Carol. Uniunea Sovietică a dat atunci o lovitură regimului hitlerian (sic!) al lui 

Carol, dând astfel un ajutor preţios forţelor democratice pentru a alunga pe Carol şi a 

duce o politică de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică. Poporul basarabean e cotropit 

actualmente de hitlerişti ca şi noi. Acest popor luptă pentru libertatea sa. El va şti să-şi 

aleagă singur regimul său social şi politic conform declaraţiei Chartei Atlanticului…‖ 

(ibidem, p. 188).  
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Pentru P.C.R., indiferent de „grupările‖ afirmate pe parcurs (internă sau 

externă), situaţia s-a menţinut în tot timpul desfăşurării celui de-al doilea
50

, cu 

consecinţele de rigoare asupra evoluţiilor imediat postbelice. 

Aflat oricând la remorca Kremlinului, Kominternul a traversat în epoca 

interbelică toate volte-face-urile Moscovei, săvârşind grave erori strategice ce au 

înlesnit accesul la putere al naziştilor ori au condus nemijlocit la conflictul din 

1939-1945. Reţinem câteva asemenea erori politice de proporţii
51

: transpunerea 

semnului egalităţii, în anii ‘20 şi la începutul anilor ‘30, între social-democraţia 

europeană şi social-fascismul german ori italian; neputinţa Partidului Comunist 

din Germania de a bara drumul spre putere al lui Adolf Hitler
52
; cel din urmă act 

din timp de pace al Kremlinului, semnarea Pactului odios Hitler-Stalin la 23 

august 1939, a prejudiciat cel mai grav interesele înseşi ale Kominternului şi ale 

popoarelor, pe care comuniştii pretindeau că le apără cu cerbicie
53

. Chiar la 22 

august 1939, deci în orele care au precedat nemijlocit semnarea Pactului la 

Kremlin, Gheorghi Dimitrov, secretarul general al Comitetului Executiv al 

Kominternului, s-a adresat „tuturor partidelor‖ în subordine din lume şi liderilor 

francezi Maurice Thorez şi Jacques Duclos, pentru a le „explica‖ natura şi ţelul 

înţelegerii sovieto-germane; în context, responsabile erau socotite Marea 

Britanie şi Franţa pentru eşecul negocierilor militare tripartite din august 1939 

de la Moscova, iar scopul Pactului – care în fond a deschis nemijlocit calea unui 

nou război european şi, în consecinţă, mondial – consta esenţialmente în 

„divizarea‖ tuturor agresorilor imperialişti, deopotrivă Marea Britanie, Franţa, 

Germania şi Japonia
54
. Toate partidele comuniste au fost debusolate în urma 

„alianţei‖ proclamate între Stalin şi Hitler, astfel că la 27 august 1939 Dimitrov 

şi Manuilski, liderii operativi de atunci ai Kominternului, se adresară personal 

liderului de la Kremlin. A urmat, la 7 septembrie 1939, o reuniune a lui 

Dimitrov cu Stalin, Molotov, Jdanov, dictatorul sovietic impunându-şi punctul 

de vedere
55

. Drept urmare, la 9 septembrie 1939, Secretariatul Kominternului, 

nicidecum altfel decât în spirit de supunere, decise transmiterea unei directive 

către toate partidele comuniste din lume, constrânse, contrar a tuturor acţiunilor 

şi propagandei anterioare, să susţină mai departe politica Moscovei pe motivul 

                                      
50

 Este deosebit de semnificativ că documentele probatorii pe această temă au 

fost culese şi păstrate cu grijă în arhivele fostului C.C. al P.C.R. (cf. ANIC, fond C.C. al 

P.C.R. – Cancelarie, dosar 8/1943 – documentele interne; idem, dosar 3/1942 – ordinele 

şi indicaţiile lui I. V. Stalin).  
51

 Vezi Fernando Claudin, op.cit., passim. 
52

 Apreciată drept „cel mai mare dezastru‖ interbelic pentru Komintern (ibidem, 

p. 127).  
53

 Ibidem, p. 294; Komintern i sovetsko-ghermanskii dogovor o nenapadenii, în 

„Izvestiia ŢK/KPSS‖, nr. 12/1989, Moskva, p. 202-215.  
54

 Bernhard H. Bayerlein şi colaboratori, Moscou-Paris-Berlin. Télégrammes 

chiffrés du Komintern (1939-1941), Paris, Éditions Tallandier, 2003, p. 60-62, 74-75. 
55

 Komintern i sovetsko-ghermanskii dogovor…, p. 207. 
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că ostilităţile în desfăşurare reprezentau „un război imperialist injust, provocat 

de burghezia tuturor ţărilor beligerante (subl. ns.)‖, care, deci, nu trebuia 

susţinut în vreun fel. Cât priveşte Polonia, victimă a Reichului nazist, aliat cu 

U.R.S.S. în urma Pactului Hitler-Stalin, proletariarul mondial era îndemnat să nu 

susţină cauza victimei devenită peste noapte stat ... „fascist‖, pe planul general 

„ofensiva‖ (sic!) trebuind desfăşurată contra politicii trădătoare a social-

democraţiei. În fond, Germania era exonerată de orice culpă pentru războiul în 

curs, iar inamicul proletariatului mondial se ascundea „mai cu seamă‖ în Franţa, 

Anglia, Statele Unite şi Belgia. Cine interpretase altfel lucrurile – stipula 

directiva Kominternului din 9 septembrie 1939 –, trebuia „în cel mai scurt timp 

posibil să-şi redreseze linia politică‖
56
. În esenţă, Stalin şi, ca atare, 

Kominternul, abandonând, practic răsturnând orientarea politică anterioară care-l 

avusese în obiectiv pe Hitler, impuneau de-acum proletariatului mondial şi 

partidelor comuniste de pe mapamond ca – potrivit unei practici simpliste, 

cunoscute de când lumea, şi potrivit căreia prietenul prietenului meu este 

prietenul nostru – să procedeze la o nouă selecţie în privinţa aliatului de 

moment. Germania, legată de U.R.S.S. prin Pactul de la 23 august 1939, ieşea 

din vizor, pentru ca, în schimb, inamicii de atunci ai Reichului (Marea Britanie, 

Franţa şi toţi susţinătorii lor) să fie trecuţi în rândurile adversarilor, nu numai ai 

Berlinului ci, obligatoriu, şi ai Moscovei! O asemenea „orientare‖ politică 

generală avea să se menţină până în primăvara anului 1941, când, după ocuparea 

Greciei şi Iugoslaviei, Kominternul se decise, în sfârşit, să considere lupta 

Angliei şi Franţei împotriva Germaniei un … război drept
57

.  

La nivelul central al Kominternului câteva grupări comuniste ajunseseră 

să fie bine reprezentate în anii ‘30-‘40, şi anume: germană, bulgară, franceză, 

italiană, spaniolă, cehă, ungară, finlandeză şi austriacă
58
, cea română 

impunându-se după şi prin sosirea Anei Pauker la Moscova în mai 1941
59
, deşi 

ea avea să rămână până la capăt, în septembrie 1944 în eşalonul secund al 

organizaţiei
60
. Activiştii grupaţi în jurul Anei Pauker, proclamată oficial 

„Passionaria din Carpaţi‖ (?!), vor reprezenta în anii războiului ceea ce s-a 

recunoscut ulterior, chiar de către oficialităţile comuniste de la Bucureşti din 

                                      
56

 Bernhard H. Bayerlein şi colaboratori, Moscou-Paris-Berlin, p. 74-75; 

R.Ţ.H.I.D.N.I., fond 495, opis 18, dosar 1292, f. 47-48.  
57

 Komintern i sovetsko-ghermanskii dogovor o nenapadenii, p. 214.  
58

 Cf. Jacques de Launay, op.cit., p. 138-139.  
59

 Cf. Gh. Buzatu, Eftimie Ardeleanu, Din tainele istoriei, în „Document‖, nr. 

1/2001, Bucureşti (Este publicat şi comentat raportul nr. 15013/S/1941 al 

Inspectoratului de Poliţie Iaşi privitor la schimbarea, între autorităţile române şi 

sovietice, la Ungheni, în 3 mai 1941, a „prizonierilor‖ Ana Pauker contra Moş Ion 

Codreanu); Adrian Pandea, „Passionaria din Codăeşti”, în „Document‖, nr. 3/2000, 

Bucureşti, p. 40 şi urm.  
60

 Ibidem, p. 139-140.  
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anturajul lui Gh. Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu, nucleul dur, „aripa 

externă‖ a P.C.R.
61
. În etapa ultimă a celui de-al doilea război mondial şi după 

ocuparea ţării de către trupele sovietice, la 23 august 1944, în cursul comunizării 

României, gruparea moscovită kominternistă avea să intre în conflict deschis cu 

gruparea comunistă din interior, care, pentru a-şi asigura succesul şi câştiga 

protecţia Kremlinului, şi-au compromis „tovarăşii de drum‖ şi au recurs la 

eliminarea fizică ori politică a foştilor colegi
62
. Totul ţinea de „regula jocului‖, 

care-l confirma integral pe Marx, în sensul că toate revoluţiile câte au fost şi-au 

sacrificat, cu o prioritate remarcabilă şi o satisfacţie canibalică, proprii fii!... 

Finalmente, Kominternul – organism teribil şi oribil al fostului Imperiu 

Roşu – şi-a depăşit, în activitate fiind ori după deces, propriile-l limite şi 

influenţe. Ceea ce a fost posibil, în fapt, nu atât datorită meritelor reale câştigate, 

ci datorită, precumpănitor, cordonului ombilical ce-l apropiase (şi subordonase) 

definitiv serviciilor secrete ale U.R.S.S., în speţă NKVD/KGB şi GRU. Astăzi, 

în fond, organismul – după cum şi sistemul care l-a inventat, manevrat şi folosit 

– reprezintă un cadavru, deopotrivă şi Imperiul Roşu leninisto-stalinisto-troţkist 

care i-a dat fiinţă, deşi spiritul tuturora dăinuieşte. Cum? cât timp? şi de ce? – 

iată întrebări la care nu ne propunem să răspundem în continuare. În opinia 

noastră, fiind cu mult mai folositor şi mai interesant să aflăm ceea ce, 

eminamente, a reprezentat în epocă Kominternul. Sub acest aspect, sinteza 

inedită intitulată Kominternul – metoda sa de lucru şi colaborarea cu Armata 

Roşie, inclusă în anexă, redactată de serviciile secrete de la Bucureşti în 

decembrie 1940 la solicitarea Generalului Ion Antonescu, reprezintă, din toate 

punctele de vedere, după cum – sperăm – cititorul va aprecia, un document 

categoric şi, de ce nu, surprinzător, prin forţa analizei, multitudinea şi exactitatea 

informaţiilor vehiculate, iar, nu mai puţin, prin obiectivitatea tratării subiectului. 

Documentul este cu atât mai semnificativ cu cât, în primul rând, cuprindea 

revelaţii în privinţa organizării şi funcţionării Kominternului
63

, urmărind filiera 

ce atesta indiscutabil activitatea, practic sub aceeaşi tutelă şi în acelaşi spirit, a 

instituţiilor în esenţă criminale – Kominternul, conducerea Partidului Comunist 

şi serviciile secrete ale Kremlinului (în speţă NKVD/KGB
64

 şi GRU), 

                                      
61

 Vezi Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, p. 260-278; 

Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, Bucureşti, Editura Eminescu, 1992, passim.  
62

 T. V. Volokitina şi colaboratori, eds., Vostočnaia Evropa v dokumentah 

rossiiskih arhivov, 1944-1953 gg., I-II, Moskva – Novosibirsk, Sibirskii Hronograf, 

1997-1998, passim; vezi şi Marius Mircu, Mihai Stoian, Dosar Ana Pauker, passim; 

Cazul Vasile Luca, I-II, în loc. cit.  
63

 Relativ la conexiunile cu Serviciile secrete moscovite, aflăm următorul 

paragraf: „Secţia Informaţii [a Kominternului] culege date asupra vieţii din ţările 

necomuniste, pe care le transmite Gugobezului şi Secţiei Informaţii din Statul Major 

General al Armatei Roşii, prin intermediul Comitetului Executiv. 
64

 În sinteza de referinţă, datată 1940, se preferă – după cum se va observa – 

denumirea Gugobez. După cum s-a menţionat (vezi supra nota 17), între multiplele 
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evidenţiind că, în funcţie de stadiul războiului mondial la finele anului 1940
65

, 

Kominternul, în chip necesar şi obligatoriu, a acţionat prioritar în sfera activităţii 

departamentului de spionaj ale Armatei Roşii (GRU)
66

. 

                                                                                                    
denumiri ale Centralei, de la Ceka la KGB, din 1917 până în 1954, s-au mai aflat: 

OGPU (1923-1934), GUGB/NKVD (1934-1941), NKVD/NKGB (1941-1946) şi 

MGB (1946-1954). Or, în perioada în care a fost prezentată sinteza (decembrie 1940), 

instituţia purta oficial denumirea GUGB/NKVD, adică: „Glavnoe Upravlenîie 

Gossudarstvennîi Bezopasnosti/Narodnîi Komissariat Vnutrennîh Del‖ (în traducere – 

Direcţia Principală pentru Securitatea Statului/Comisariatul Poporului pentru Afacerile 

Interne), de unde autorii materialului de la Bucureşti au apelat la numele aflat cel mai 

lesne la îndemână – Gugobez (evident de la Glavnoe Upravleniie Gossudarstvennîi 

Bezopasnosti), ceea ce demonstra, o dată în plus, dependenţa fundamentală a 

Kominternului de Serviciul spionajului politic al regimului stalinist.  
65

 În fond, în momentul în care Adolf Hitler a semnat Directiva de război nr. 21 

(„Cazul Barbarossa‖) = atacarea U.R.S.S. până, cel mai târziu, la 1 mai 1941!  
66

 Vezi cap. 4 al sintezei pe tema colaborării Kominternului cu Armata Roşie, 

unde se constată în chip expres că: „A fost – dar – necesar ca o parte din Birourile şi 

posturile Kominternului din străinătate să iasă de sub autoritatea Comitetului Central şi 

să treacă la dispoziţia fie a Secţiei Operaţiilor, fie a Serviciului Secret (Razvedupr)‖. 

Pentru alte probleme speciale, cf. Cristian Troncotă, Alin Spânu, Documente SSI 

privind spaţiul sovietic. 22 august 1939 – 23 august 1944, Bucureşti, INST, 2004. 
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RĂZBOIUL MONDIAL ŞI PETROLUL ROMÂNIEI 

(1940-1945) 

 

 
 

 

Istoricii români au insistat
1
, acolo unde şi atunci când a fost cazul, asupra 

faptelor esenţiale legate de trecutul petrolului, incontestabil una dintre bogăţiile 

cele mai importante ale ţării în epocile modernă şi contemporană, cu implicaţii 

şi consecinţe profunde în viaţa noastră politico-diplomatică, economico-

financiară, socială, militară şi culturală. Se ştie prea bine că, pentru veacul al 

XX-lea, rolul şi locul „aurului negru‖ în determinarea unor evenimente au fost 

relevate şi au fost receptate la modul fabulos, nefiind rare cazurile, chiar ale 

unor prestigioşi istorici sau al unor sinteze şi monografii remarcabile, care au 

atribuit petrolului sau combustibilului lichid o influenţă şi efecte covârşitoare, 

universale. În asemenea măsură că nu mai apar de fel surprinzătoare aserţiuni de 

genul că petrolul a răsturnat guvernele sau regimurile, că „aurul negru‖ ar fi 

provocat cutare sau cutare război ori că, mai mult, destinul celui de-al doilea 

conflict mondial şi, apoi, desfăşurările şi deznodământul „războiului rece‖ au 

fost determinate decisiv de factorul ţiţei sau derivatele lui! 

În ceea ce ne priveşte, am stăruit adeseori
2

 asupra rostului 

combustibilului lichid în determinarea evenimentelor intervenite în cursul 

preludiilor, declanşării şi evoluţiilor celui de-al doilea război mondial în stadiul 

iniţial, european, al ostilităţilor (1939-1940). Relativ la România, ne-am referit 

la politica neutralităţii, cu privire directă la factorul petrol, definindu-i prezenţa 

în raporturile cu Germania, pe de o parte, cu Marea Britanie şi Franţa, pe de altă 

parte. Am evidenţiat că, în condiţiile intervenţiei faimosului şi catastrofalului 

pact sovieto-german din 23 august 1939, care a provocat nemijlocit conflagraţia 

secolului şi i-a impulsionat decisiv evoluţia în primii ani (1939-1941), România, 

                                      
1
 Vezi Academia Română, Istoria Românilor, vol. VIII, coordonator Ioan 

Scurtu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 554-563; idem, Istoria Românilor, 

vol. IX, coordonator acad. Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 2008, p. 839-872 (ambele 

capitole datorate lui Gh. Buzatu); Gh. Ivănuş şi colaboratori, Istoria petrolului în 

România, Bucureşti, AGIP, 2004; Gh. Ivănuş şi colaboratori, Industria de petrol şi gaze 

din România, Bucureşti, AGIP, 2008; Gh. Buzatu, A History of Romanian Oil, I-II, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004-2006; idem, O istorie a petrolului românesc, 

ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.  
2
 Cel mai recent – Gh. Buzatu, Oi land War in Romanian History during the 

XX-th Century, I-II, în Academy of Romanian Scientists, Annals, vol. 1, nos. 1/2009 

and 2/2009. 
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în condiţii istorice concrete, dar şi ... cu voia Marilor Puteri (din ambele tabere 

beligerante) ori datorită propriilor şi gravelor erori ale Bucureştilor în context
3
, 

s-a văzut tot mai mult, ca să nu spunem intim, „rezervată‖ spaţiului Reichului lui 

Adolf Hitler. Tot astfel după cum, în octombrie 1944 (acordul de procentaje 

Churchill-Stalin) şi mai apoi, România avea să fie „orientată‖, mai precis – 

abandonată zonei de dominaţie stalinistă a Moscovei. Revenind la debuturile 

conflagraţiei, evoluţia României s-a răsfrânt nemijlocit asupra destinului 

petrolului, care a devenit obiectivul strategic nr. 1 al tuturor beligeranţilor. Nici 

nu se putea altfel, şi astfel a rămas până la sfârşitul ostilităţilor pe bătrânul 

continent. Deocamdată, în 1939-1940, petrolul a urmat calea României, de la o 

ţară suverană şi independentă la una intrată în orbita Germaniei, deci de la 

neutrulatitatea din septembrie 1939 la nonbeligeranţa părtinitoare începând cu 

mai 1940, cu alte cuvinte, pentru a rămâne la petrol, de la o industrie acomodată 

statutului şi cerinţelor pieţii libere capitaliste la una încorsetată de celebrul Ől 

Pakt convenit între Bucureşti şi Berlin la 27 mai 1940
4
. 

*** 

Cel dintâi aspect ce se impune atenţiei priveşte importanţa resurselor 

româneşti de petrol pentru Germania angajată într-un război mondial
5
 şi supusă 

blocadei totale iniţiată de Marea Britanie la finele anului 1939. În acest sens, 

potrivit estimărilor unui fost mare istoric german, l-am numit pe Andreas 

Hillgruber, în răstimpul ianuarie 1939-iulie 1944 livrările de produse petroliere 

ale României către Germania (teritoriul Reichului, armatele de pe front şi 

Protectoratul Cehiei şi Moraviei) au însumat 11 632 000 tone
6
. Aceastã 

cantitate, modestã în aparenţã, a reprezentat însã 1/3 din consumul general al 

Reichului în vremea ostilitãţilor din 1939-1945
7
, element ce pune în evidenţã 

importanţa extraordinarã a resurselor româneşti de petrol pentru Hitler pânã la 

23 august 1944, iar, dupã aceea, şocul înregistrat de Berlin prin pierderea 

obiectivului respectiv. A fost cauza pentru care nimeni altul decât însuşi Albert 

Speer, în calitatea-i de fost ministrul al Armamentului Reichului, a recunoscut, 

după cum vom vedea, cã în urma retragerii României din Axã la 23 august 1944 

                                      
3
 Cf. Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2003, passim. 
4
 Idem, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

1998, p. 314 şi urm.; Istoria Românilor, vol. VIII, p. 562. 
5

 Pentru bibliografia problemei, cf. Gh. Buzatu, O istorie a petrolului 

românesc, p. 314-316. 
6
  Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile 

germano-române (1938-1944), ediţie în limba română de Stelian Neagoe, Bucureşti, 

1994, p. 290-291 (tabelele 5-6). 
7
  Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, p. 369. 
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s-a produs ―o întorsãturã decisivã‖ în economia de rãzboi germanã şi, deci, în 

desfãşurarea conflagraţiei înseşi
8
. 

Producţia de ţiţeiei a României a înregistrat ritmuri nesemnificative în 

vremea rãzboiului, comparativ cu perioada imediat precedentã, tendinţa generalã  

fiind, în ciuda cerinţelor presante, aceea de scãdere, datoritã 

evoluţiilor/involuţiilor rezultate din prelungirea ostilitãţilor şi a 

bombardamentelor anglo-americanilor. Pentru aceştia, în 1943-1944, zona 

petroliferã Ploieşti a devenit unul dintre obiectivele prioritare de atins pe 

întinderea ―fortăreţei europene‖ (Festung) a lui Adolf Hitler
9
. Prezentãm unele 

date comparative atestând nivelul producţiei de petrol înregistrat de România 

între 1939 şi 1945: 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Anii    Sursa
10

     Sursa
11

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1939   6 240 000 tone   6 240 000 tone 

1940   5 810 000 tone   5 815 000 tone 

1941   5 453 179 tone   5 577 000 tone 

1942   5 665 367 tone   5 665 000 tone 

1943   5 273 432 tone   5 330 000 tone 

1944   3 525 000 tone   3 525 000 tone 

1945   4 640 000 tone   4 640 000 tone 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  

În continuare, marile societãţi petroliere au avut o pondere majorã în 

realizarea producţiei brute de ţiţei
12

: 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Societatea  % în 1942   % în 1943 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Astra Românã  30,93    31,69 

Concordia  11,66    12,32 

Româno-Americanã 10,89    10,48 

                                      
8
  Ibidem. 

9
 Ibidem, p. 359 şi urm. 

10
 ―Monitorul Petrolului Român‖ (în continuare, se va cita: MPR), nos. IX-

X/1945, p. 297; Gh. Buzatu, op. cit., p. 340-341; Gheorghe Ivănuş, coordonator, Istoria 

petrolului în România, Bucureşti, 2004, p. 367.. 
11

 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 289 (anexa II, tabelul 3). 
12

 Cf. D. Şandru, I. Saizu, Cu privire la acapararea petrolului românesc de 

către Germania hitleristă (1940-1944), în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie 

<<A. D. Xenopol>>‖, Iaşi, t. II/1965, p. 17 (tabel). 
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Steaua Românã 10,24    10,14 

Unirea     9,27      9,32 

Colombia               7,63      7,84 

Creditul Minier   4,73      5,01 

Prahova    4,32      4,16 

IRDP     2,13      2,42 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Potrivit unui raport al ―Asociaţiei Industriilor de Petrol din România‖ din 

23 mai 1945, aportul principalelor societăţi din ţară („Astra Română‖, 

„Concordia‖, „Româno-Americană‖, „Steaua Română‖, „Unirea‖, „Colombia‖, 

„Creditul Minier‖, „Prahova‖, „IRDP‖, „Redevenţa‖, „Dacia‖, „Grupul Petrolul 

Românesc‖, „Foraj Lemoine‖) în domeniul producţiei generale de ţiţei s-a 

materializat astfel: 

 

1941                       5 576 837 tone 

1942   5 665 357 tone 

1943   5 273 432 tone 

1944   3 530 000 tone
13

 

 

Ponderea societăţilor respective, care deţineau şi cele mai mari rafinării 

(„Astra Română‖, „Concordia‖, „Româno-Americană‖, „Steaua Română‖, 

„Unirea‖, „Creditul Minier‖, „Colombia‖, „Petrol Block‖, Prahova‖, 

„Prahova‖), a fost, se înţelege, majoră şi în privinţa cantităţilor de produse 

prelucrate, mai precis: 

1941    4 829 069 tone 

1942    5 149 797 tone 

1943    4 604 074 tone 

1944    2 936 947 tone
14

 

 

Este indiscutabil cã de cel mai mare interes sunt datele privind livrãrile 

de produse petroliere româneşti cãtre Germania în anii rãzboiului (în tone): 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Anii Germania
15

   Germania şi armata          Protectorat
16

 

           germanã de pe fronturi
17

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      
13

 Arhiva CNSAS, Bucureşti, fond 40 010 (―Procesul marii trădări naţionale‖ 

1946), vol. 90. 
14

  Ibidem. 
15

  Cf. Andreas Hillgruber, op. cit., p. 290 (tabelul nr. 4). 
16

  Ibidem, p. 291 (tabelul nr. 6). 
17

  Ibidem (tabelul nr. 5). 
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1939  1 258 000     1 272 000   284 000 

1940  1 196 000     1 177 000   127 800 

1941  2 314 000     2 963 000   210 700 

1942  1 497 000     2 192 000   110 400 

1943  1 214 000     2 406 000     66 700 

1944       591 000     1 043 000     35 900 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pentru aceeaşi perioadã, în funcţie de presiunile şi solicitãrile Reichului 

şi ale aliaţlor sãi, raportul dintre consumul intern şi cel extern a evoluat astfel (în 

mii tone)
18

: 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Anii  Total         Consum intern            Export                  Export  

                                                                                                 % din total 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1939  5 965  1 785   4 178   70,0 

1940  5 356  1 862   3 495   65,2 

1941  5 946  1 811   4 135   69,5 

1942  5 492  2 097   3 395   61,8 

1943  5 184  2 007   3 177   61,3 

1944  3 227  1 108   2 119   65,7 

1945  4 616  1 444   3 172   68,7 

 

 

 În raportul ―Asociaţiei Industriilor de Petrol din România‖ (7 mai 1946) 

statisticile exporturilor petroliere, în ultimii ani de război, au avut următoarea 

configuraţie
19

: 

 

                                      
18

 Ibidem, p. 275 (tabel 250). Iată situaţia ce se desprinde din raportul 

―Asociaţiei Industriilor de Petrol din România‖ (23 mai 1945) (Arhiva CNSAS, fond 40 

010, vol. 2, filele 179-182; idem, vol. 90): 

Anii   Consum intern                       Export 

1938   1,6 milioane tone  4,2 milioane tone 

1939   1,7 milioane tone  4,0 milioane tone 

1940   1,8 milioane tone  3,7 milioane tone 

1941   1,8 milioane tone  4,0 milioane tone 

1942   2,0 milioane tone  3,3 milioane tone 

1943   2,0 milioane tone  3,1 milioane tone 

1944   1,1 milioane tone  2,1 milioane tone 

1945   1,3 milioane tone  3,1 milioane tone 

 
19

 Arhiva CNSAS, fond 40 010, vol. 2, f. 180-181. 
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 Situaţia în anul 1943: 

 

Destinaţia     Total 

Total      3 159 169 tone 

din care: 

Germania     2 511 894 tone 

Italia            391 354 tone 

Elveţia                     57 605 tone 

Franţa                                                      14 664 tone 

URSS             - 

 

Situaţia în anul 1944:  

 

Destinaţia     Total 

Germania     1 200 000 tone 

URSS         748 644 tone 

Elveţia           19 892 tone 

Grecia           12 062 tone 

Italia       92 tone 

 

Situaţia în anul 1945: 

 

Destinaţia     Total 

Total     3 157 852 tone 

din care: 

Germania    - 

Italia     - 

URSS     3 141 794 tone    

  

Suntem convinşi ca statistica prezentată nu mai necesită comentarii, mai 

cu seamă că asupra unor detalii vom reveni. 

Deopotrivã cu aspectele militare si teritoriale, politico-diplomatice ori cu 

acelea privind caducitatea arbitrajului de la Viena problemele financiar-

economice s-au aflat constant pe agenda raporturilor româno-germane între 

1940 şi 1944,  mai ales cã în orice moment Germania a fost profund interesatã 

de grânele si petrolul românesc, absolut necesare pentru continuarea efortului de 

rãzboi. Limitându-ne la aspectele aflate în atenţie, nu  este de fel exagerat dacã 

apreciem, în baza datelor prezentate succint mai sus, cã, din septembrie 1940 si 

pânã la 23 august 1944, problema petrolului românesc şi-a aflat necontenit o 

prioritate absolutã pe agenda relaţiilor dintre Bucureşti şi Berlin, afectându-le 
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corespunzãtor. De aceea, se poate afirma, fãrã nici o exagerare, cã în rãstimpul 

celor patru ani relaţiile româno-germane au purtat ―mirosul aurului negru‖
20

. 

De îndatã dupã ce a preluat conducerea statului român
21

, la 6 septembrie 

1940, generalul Ion Antonescu a socotit necesar  sã-i  adreseze un mesaj lui 

Adolf Hitler, transmiţându-i ―mãrturia credincioasã‖ a neamului românesc în 

Fuhrer şi în poporul german, deodatã cu încrederea în ―securitatea prezentului şi 

nãdejdea viitorului‖. În sãptãmânile urmãtoare, prin intense contacte politico-

diplomatice, s-au pregãtit vizita lui Antonescu la Berlin şi aderarea României la 

Pactul Tripartit. Înainte de întâlnirea din 22 noiembrie 1940 a lui Antonescu cu 

Hitler, care a precedat aderarea oficialã de a doua zi a României la tabãra Axei 

Berlin-Roma-Tokyo, conducãtorul statului român a avut o lungã convorbire cu 

Joachim von Ribbentrop, liderul diplomaţiei naziste
22
. În ce-l priveşte pe Hitler, 

acesta a insistat  asupra chestiunilor economice, declarând cã Germania era 

―foarte mult interesatã în Balcani‖, unde nu dorea doar sã-şi exporte mãrfurile, 

ci, de asemenea, îşi propusese sã devinã ―un mare cumpãrãtor‖ de materii prime. 

Pe acest  motiv, el nu admitea extinderea ostilitãţilor în sud-estul continentului. 

Hitler a oferit spre semnare tratate comerciale pe termene lungi (10-20 ani) cu 

România, iar în cadrul lor Reichul prelua surplusurile de produse româneşti 

(între acestea, desigur, în primul rând cele petroliere), la preţuri fixe stabilite pe 

mai mulţi ani curgãtori. Hitler a reiterat spiritul tratatelor şi convenţiilor 

bilaterale intervenite între Berlin şi Bucureşti în anii precedenţi, dar, în acelaşi 

                                      
20

 Vezi V. F. Dobrinescu şi colaboratori, eds., Relaţii militare româno-germane. 

1939-1944. Documente, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000, passim; Andreas 

Hillgruber, op. cit., passim; Vasile Arimia şi colab., eds., Antonescu-Hitler. 

Corespondenţă şi întâlniri inedite (1940-1944), I-II, Bucureşti, Editura Cozia, 1991, 

passim (În continuare, se va cita: Antonescu-Hitler). Potrivit lui Viorel Roman, petrolul 

românesc a jucat “un rol central” în planurile est-europene ale lui A. Hitler (cf. 

Rumänien im Spannungsfeld der Grossmächte, II, 1878-1944, Offenbach, Dr. Dieter 

Falk Verlag, 1989, p. 154), iar, după Aurică Simion, în 1940-1944, ―un deosebit apetit 

manifestau hitleriştii pentru petrolul românesc‖ (cf. Preliminarii politico-diplomatice 

ale insurecţiei române din august 1944, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, p. 148). 
21

 Prezentãm, în continuare, numai unele aspecte esenţiale privind locul şi rolul 

chesiunii ―aurului negru‖ în evoluţia raporturilor româno-germane potrivit celor expuse 

în O istorie a petrolului românesc, pp. 314-359, în temeiul investigãrii arhivelor 

române şi strãine şi a unei bogate bibliografii, incluzând în primul rând volumele de 

documente diplomatice şi militare şi studiile datorate lui Andreas Hillgruber, 

Constantin şi  Costin C. Kiriţescu, A. Simion, D. Şandru şi  I. Saizu, Maurice Pearton, 

James Dugan şi Carroll Stewart, Marcel D. Ciucã ş.a. 
22

 Vezi Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D, Band 

XI/2, Die Kriegsjähre, IV/2, 13. November 1940 bis 31. Januar 1941, Bonn, 1964, pp. 

548-554 (doc. nr. 380) (În continuare, se va cita: ADAP); Antonescu-Hitler, I, pp. 24-33 

(doc. nr. 3). 
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timp, bazându-se pe ―afinitatea‖ între cele douã regimuri
23

, a trasat cadrul 

înţelegerilor în perspectivã, în esenţã ale acordului economic din 4 decembrie 

1940. În raport cu disponibilitatea spre dialog manifestatã de Antonescu, Hitler a 

admis cã  ―verdictul de la Viena‖ din 30 august 1940 nu reprezenta ―o soluţie 

idealã‖
24

. Problemele colaborãrii economice româno-germane au fost 

aprofundate, la 23 noiembrie 1940, într-o nouã convorbire cu Joachim von 

Ribbentrop, asistat de ambasadorul cu însãrcinãri economice Carl Clodius. Nu 

mai puţin interesantã s-a dovedit întâlnirea cu feldmareşalul Wilhelm Keitel. 

Înainte de plecarea din Berlin, la 23 noiembrie 1940, Antonescu a fost din nou 

primit de Hitler. Generalul a sintetizat rezultatele discuţiilor sale cu oficialitãţile 

Reichului, inclusiv înţelegerea în domenile economic şi financiar25. A fost un 

nou prilej pentru general de a-l asigura pe Fűhrer cã România era gata ―sã lupte 

pentru drepturile sale‖, iar gazda a garantat cã Reichul ―va susţine, în toate 

privinţele, pe aliatul sãu, atât pe tãrâm politic, cât şi pe cele economic‖
26

. 

Revenit la Bucureşti, Antonescu a declarat presei, în 25 noiembrie 1940: ―... Pot 

sã vã asigur astãzi cã mã întorc cu încrederea Fűhrerului şi a poporului german. 

România va merge la biruinţã. România va avea drepturile ei‖
27

. De asemenea, 

Antonescu a prezentat în şedinþa cabinetului din 26 noiembrie 1940 bilanţul 

negocierilor de la Berlin
28

. La acea reuniune de guvern au predominat 

eveneimentele interne, dar, cu referire la succesul înregistrat la Berlin, premierul 

a ţinut sã evidenţieze avantajele dobândite pe plan economic: stabilirea unui 

plan de colaborare pe zece ani, pentru care tratativele, cu participarea lui 

Clodius, începuserã deja la Predeal şi Bucureşti; obþinerea de credite pentru 

dezvoltarea agriculturii, cãilor de comunicaţie , irigãri ţi industria alimentarã; 

prin insistenţe personale la Hitler, reducerea dobânzii la credite de la 6% la 

3,5%
29

. 

Andreas Hillgruber şi Auricã Simion s-au ocupat de conţinutul şi 

semnficaţia acordului economic româno-german semnat la 4 decembrie 1940 la 

Berlin de cãtre C. Greceanu, ministrul României în Germania, şi V. Dimitriuc, 

subsecretar de stat al Ministerului Economiei Naţionale pentru problemele 

petrolului, de o parte, şi Carl Clodius, de cealaltã parte. Documentul, în opt 

                                      
23

  Ibidem. 
24

 Antonescu-Hitler, I, p. 44. 
25

 ADAP 1918-1945, Band XI/2, p. 576-577 (doc. nr. 389); Antonescu-Hitler, I, 

p. 52-53 (doc. nr. 6). 
26

  Ibidem, p. 53. 
27

 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinþia Consiliului de 

Miniştri, dosar 325/1940, f. 123. 
28

 Antonescu-Hitler, I, pp. 53-62 (doc. nr. 7); Marcel-Dumitru Ciucã şi colab., 

eds., Stenogramele Şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, I, 

Septembrie-decembrie 1940, Bucureşti, 1997, pp. 493- 523 (doc. nr. 25). 
29

 Ibidem, p. 495. 
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puncte, denumit protocol, stabilea pentru zece ani cadrul cooperãrii economice 

între Berlin şi Bucureşti, reglementând primirea creditelor din Germania şi 

cuantumul dobânzilor, iar - separat, pe articole - fixa condiţiile pentru fiecare 

domeniu (agricol şi silvic, industrie, cãi de comunicaţii şi mijloacele de 

transport, sistemul bancar şi de credit, raporturi comerciale etc.) Unul din cele 

mai importante articole (& 7) stabilea preţuri fixe pentru produsele furnizate de 

România (în primul rând, grâne şi petrol) şi, mai mult decât atât, asigura 

Berlinul cã piaţa româneascã avea sã constituie ―un debuşeu sigur‖ pentru 

Germania aflatã în rãzboi. Acordul s-a semnat într-un moment în care deja se 

declanşase ofensiva germanã pentru întãrirea poziţiilor în România - 

concomitent cu domeniile metalurgic, şantiere navale, firme comerciale 

(―Malaxa‖, ―Reşiţa‖, ―Metrom‖, ―Cugir‖, ―Şantierele Navale Galaţi‖, ―Astra‖, 

―Hunedoara‖, ―Agromex‖, ―Dunarex‖ ş.a.) - în industria de petrol ori a marcat 

semnal care a încurajat acţiunea respectivã.  Berlinul a avut în grijã, în primul 

rând, achiziţionarea în întregime ori parţial a acţiunilor societãţilor aparţinând 

cetãţenilor/firmelor din statele ocupate (Cehoslovacia, Olanda, Belgia, Franţa), 

printre acestea aflându-se ―Petrol Block‖ (care avea interese şi la ―IRDP‖), 

―Concordia‖, ―Colombia‖, ―Astra Românã‖, ―Foraky‖, ―Steaua Românã‖, 

―Explora‖ ş.a. Singura societate care a fãcut oarecum excepţie a fost ―Româno-

Americanã‖; în 1940-1941, ea s-a aflat sub ―protecţia‖ unui comisar special al 

Ministerului Economiei Naţionale, iar din octombrie 1941 s-a întãrit tutela 

germanã, în mãsura în care, la un nivel superior_se realizase acordul între 

Standard Oil Co. şi I. G. Farbenindustrie de a veghea reciproc la apãrarea 

intereselor lor în cele douã tabere beligerante. Dupã acordul economic din 

decembrie 1940, ofensiva germanã în domeniul petrolier s-a intensificat, mai 

ales prin crearea, la 27 martie 1941, a companiei transnaţionale Kontinentale Ől 

A. G. Eforturile Germaniei, surprinse în numeroase alte lucrãri de specialitate, 

se considerã cã au fost încununate prin înţelegerea dintre Kontinentale Ől A.G. 

şi Astra Românã din mai 1941, care, în opinia lui Andreas Hillgrubber, ar fi 

―pecetluit pãtrunderea capitalului german în industria petrolierã românã, unde a 

dobândit o poziţie însemnatã, dacã nu chiar dominantã‖
30
. Este inutil sã 

precizãm cã, în anii rãzboiului din Est (1941-1944), lucrurile nu au rãmas pe loc, 

situaţia firmelor şi intereselor germane în industria ţiţeiului consolidându-se 

necontenit, ca şi controlul german. 

Fãrã a fi în mãsurã sã delimitãm cu exactitate natura capitalurilor 

investite în industria petrolierã în epoca rãzboiului, vom apela la datele 

comunicate în 1945 în ―Monitorul Petrolului Român‖ pentru anul în curs
31

: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

                                      
30

 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 195. 
31

  Cf. M.P.R., nos. XI-XII/1945; Victor Axenciuc, Evoluţia economicã a 

României. Cercetãri statistico-istorice 1859-1947, I, Industria, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1992, p. 286 (tabel nr. 265). 
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Provenienţa    Total (mil. lei) 

capitalului 

--------------------------------------------------------------------------------- 

românesc    3 840,9  

american    1 728,0 

belgian        480,7 

englez     3 161,7 

elveţian       170,1 

francez     1 495,9 

italian        533,5 

olandez       228,9 

URSS     1 759,9 

alte capitaluri       647,0 

TOTAL             14 046,5 

----------------------------------------------------------------------------------   

 

Dupã cum se observã, capitalurile românesc şi britanic deţineau 

întâietatea, fiind succedate de cel sovietic, adicã de cel care, prin decretul-lege 

publicat în ―Monitorul Oficial‖ din 19 iulie 1945, a fost scos de sub apartenenţa 

germanã şi ... transferat direct URSS!   

Generalul Ion Antonescu a revenit în Germania, la Obersalzburg, la 14 

ianuarie 1941, pentru negocieri hotãrâtoare cu Hitler şi von Ribbentrop în 

vederea şi în ajunul confruntãrii cu legionarii din 21-24 ianuarie 1941. Pentru 

analiza întrevederii beneficiem de douã stenograme: una a translatorului lui 

Hitler, Paul Otto Schmidt
32
, iar cealaltã întocmitã de colaboratorii premierului 

roman, după cele dictate de acesta
33
. Numai varianta germanã oferã detalii 

despre faptul cã Antonescu s-a referit la pericolul unor atacuri britanice asupra 

regiunilor petrolifere româneşti şi a rezervelor de ţiţei depozitate în portul 

Constanţa.  Oaspetele român a relevat în context cã ţara sa era în mãsurã sã 

foloseascã ―toate mijloacele de care dispunea‖ pentru a contribui pe viitor la 

victoria Puterilor Axei34. Întrevederea a avut un rol major în a-l convinge pe 

Hitler sã-l sprijine pe Antonescu în conflictul ce se profila cu legionarii. 

Antonescu şi-a consolidat poziţia. Ajuns la Bucureşti, el a expediat Führerului 

un memorandum
35

 care sintetiza problemele dezbãtute la 14 ianuarie 1940 şi 

                                      
32

 Vezi ADAP 1918-1945, Serie D: 1937-1945, Band XI/2, pp. 905-911 (doc. 

nr. 652); Andreas Hillgruber, ed., Les entretiens secrets de Hitler, Paris, Fayard, 1969, 

pp. 432-441 (doc. nr. 59); Antonescu-Hitler, I, pp. 65-74 (doc. nr. 9). 
33

 Ibidem, pp. 79-82 (doc. nr. 11). 
34

 Ibidem, p. 72. 
35

 Ibidem, pp. 75-79 (doc. nr. 10). 
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care, mai mult, se constituia într-un program de viitor
36
. Poziţia-cheie a 

României în dispozitivul german din sud-estul continentului şi apartenenţa la 

tabãra Axei erau indiscutabile şi necondiţionate. ―România reprezintã astãzi 

pentru Germania - citim în memorandum - un centru strategic şi o bazã pentru 

supremaţia politicã asupra Europei de Est şi de Sud-Est [...] În caz de necesitate, 

România este gata sã treacã la acţiuni militare de partea Germaniei [...] În cazul 

când Rusia va ataca, România doreşte sã participe la operaţia militarã cu toate 

forţele sale‖
37
. Pregãtirile în perspectivã ale României antrenau mai multe 

domenii: militar, economic, diplomatic şi politic. Capitolul din memorandum 

relativ la domeniul economic nu putea sã ignore problema petrolului: ―În calitate 

de ţarã cu potenţial industrial, economia României este suplimentarã faţã de 

economia Germaniei; în felul acesta, industria germanã are posibilitatea de a 

stabili cu uşurinţã centrul pentru producţia industrialã şi desfacerea produselor 

în întreaga zonã. Fiind în posesia celor mai apropiate rezerve de petrol şi 

formând un centru strategic între Mediterana, Balcani, Strâmtori şi Rusia, pe 

viitor România va continua sã aibã aceeaşi importanţã ca şi azi în privinţa 

securitãţii Germaniei în sectorul Europei de Rãsãrit‖
38

. 

În prima parte a anului 1941, în contextul preparativelor Germaniei 

pentru declanşarea operaþiunii ―Barbarossa‖ împotriva URSS la 22 iunie, 

problema petrolului a fost cel mai adesea abordatã în cadrul contactelor dintre 

Berlin şi Bucureşti: la 6 februarie 1941, cu prilejul întâlnirii noului ministru 

german în România, Manfred von Killinger, cu şeful Biroului 2 al Marelui Stat 

Major al Armatei Române; la 11 iunie 1941, la întâlnirea generalului Ion 

Antonescu cu liderii militari şi diplomatici ai Reichului în frunte cu Hitler de la 

Műnchen
39
; memorandumul prezentat Führerului la München, datat 11 iunie 

                                      
36

 Din arhivele investigate, reţinem unele dintre convenţiile, acordurile, 

protocoalele româno-germane din 1939-1944 privind problemele petroliere şi care, în 

aprilie-mai 1946, au fost prezentate le ―procesul‖ echipei lui I. Antonescu: protocolul 

confidenţial din 28 septembrie 1939, semnat de I. Bujoiu (Arhiva CNSAS, fond 40 010, 

vol. 90, f. 63-64); acordul H. Neubacher-Victor Slăvescu din 22 mai 1940 (ibidem, 

filele 47-53); protocolul referitor la producţia de benzină pentru aviaţie (idem, vol. 10, 

f. 92-93; idem, vol.8, f. 120-121); protocolul relativ la producţia şi repartizarea 

beanzinei de aviaţie în România din 12 iulie 1942 (idem, vol. 18, f. 91-91 verso); 

protocolul I. N. Finţescu-H. Neubacher din 8 februarie 1943 (idem, vol. 8, f. 382-383); 

protocolul M. Antonescu-Joachim von Ribbentrop din 11 ianuarie 1943 (idem, vol.90, 

f. 163-164; idem, vol. 76, f. 250-251). 
37

 Antonescu-Hitler, I, p. 75 (doc. nr. 10). 
38

 Ibidem, p. 77. 
39

 Vezi Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Series D 1937-1945, 

XII, The War Years. February 1- June 22, 1941, London, Her Majesty‘s Stationery 

Office, 1962, pp. 996-1006 (doc. nr. 614); Andreas Hillgruber, ed., Les entretiens 

secrets de Hitler, pp. 590-603 (doc. nr. 81, minuta Schmidt); Antonescu-Hitler, I, pp. 

93-105 (doc. nr. 15). 
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1941
40
, cuprinzând asigurãri de consolidare a colaborãrii industriale germano-

române, cadru în care România putea deveni ―un centru de aprovizionare al 

întregii regiuni europene‖, cu materiile sale prime şi mâna ieftinã de lucru 

necesare. De asemenea, în cadrul pregãtirii operaţiunii militare în Est, la 23 mai 

1941 Cartierul General al lui Hitler l-a desemnat pe generalul Ritter von 

Schobert comandant suprem al forţelor armate germane din România şi i-a 

stabilit atribuţiile, inclusiv subordonarea forţelor Misiunii Militare alui Erik 

Hansen, al cãror prim rol consta în ―asigurarea regiunii petrolifere‖
41

. În luna 

martie 1941, Antonescu a fost primit de Hermann Goering, la Palatul 

―Belvedere‖ din Viena
42
. La dorinţa Reichsmareşalului, discuţiile s-au 

concentrat numai asupra problemei petroliere, cu aspectele conexe: 

aprovizionarea Reichului şi a Wehrmachtului, resursele Germaniei (singure: 

România şi Rusia), locul şi rolul României în aprovizionarea Reichului pe 

moment şi, în perspectivã, sporirea producţiei de ţiţei şi descoperirea unor noi 

rezerve, posibilitatea unor atacuri aeriene inamice (britanice şi sovietice) asupra 

zonei petrolifere Ploieşti.  

Cu numai câteva zile înaintea agresiunii antisovietice, Adolf Hitler, 

potrivit celor convenite la München, s-a adresat lui Ion Antonescu, pentru a-l 

informa de ―hotãrârea definitivã‖ luatã în privinţa momentului atacului. Era la 

18 iunie 1941
43

 şi  Führerul a subscris unul dintre documentele cele mai 

elocvente din perioada rãzboiului în care recunoştea rolul esenţial al petrolului 

românesc în conducerea şi desfãşurarea ostilitãţilor.  Din punctul de vedere al 

Înaltului Comandament al Wehrmachtului (OKW), forţele germane din 

România (Armata a 11-a şi Misiunile terestrã, navalã şi aerianã) împreunã cu 

cele române (Armatele 2 şi 3) alcãtuiau grupul forþelor aliate, de sub comanda 

generalã a lui Ion Antonescu, iar pentru acestea Führerul stabilea misiunea 

iniţialã în rãzboi, care consta în: 

―1. A apãra teritoriul român contra invaziei forţelor ruseşti. În aceastã 

ordine de idei, se acordã o importanţã deosebitã pazei contra atacurilor aeriene, 

contra acţiunilor paraşutiştilor şi a acţiunilor de sabotaj în regiunea petrolifere, 

VITALÃ PENTRU CONDUCEREA COMUNÃ A RÃZBOIULUI, asupra 

portului Constanţa şi asupra podului peste Dunãre‖
44

. 

Se aveau în vederea crearea unor capete de pod la est de Prut şi, apoi, 

trecerea la ofensivã. În atare condiţii, misiunea forţelor aeriene militare române 

era multiplã, dar în primul rând se punea ―problema asigurãrii securitãţii 
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  Antonescu-Hitler, I, pp. 89-92 (doc. nr. 14). 
41

  Ibidem, p. 87 (doc. nr. 13); DGFP 1918-1945, Series D, XII, p. 864 (doc. nr. 

544, directiva lui W. Keitel 44780/41). 
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 Ibidem, pp. 221-227 (doc. nr. 126, minuta Schmidt asupra întrevederii din 5 
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 Ibidem, pp. 1047-1049(doc. nr. 644). 
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 Ibidem, p. 1048; Antonescu-Hitler, I, p. 108 (doc. nr. 16). 
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României ŞI ÎN SPECIAL A REGIUNII PETROLIFERE (sublinierile 

noastre)‖
45

. 

Evoluţia evenimentelor şi proceselor militare, politico-diplomatice şi 

financiar-economice pânã la 23 august 1944, când România a defectat din Axa 

fascistã, a confirmat integral opinia cuprinsã în mesajul lui Hitler din 18 iunie 

1941: PROBLEMA PETROLULUI ROMÂNESC ERA ŞI A RÃMAS VITALÃ 

PENTRU REICHUL NAZIST ANGAJAT ÎNTR-UN RÃZBOI GENERAL ŞI 

TOTAL. 

În cursul campaniei din Est, problema petrolului s-a aflat necontenit la 

ordinea zilei în cadrul  raporturilor româno-germane. 

În noile condiţii, Berlinul şi Bucureştii au ajuns la importante înţelegeri. 

Nu a fost întâmplãtor cã toate documentele româneşti cunoscute înregistreazã 

faptul cã toate acordurile bilaterale realizate erau avantajoase pentru 

Germania
46
. Oficialii români, cel mai adesea Mihai Antonescu, titularul 

Externelor în perioada 29 iunie 1941- 23 august 1944, au negociat intens cu 

delegaţii Berlinului, în chip deosebit cu Manfred von Killinger, Hermann 

Neubacher, Carl Clodius, generalul Georg Thomas de la OKW ş.a.
47

 Ce anume 
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 Ibidem, p. 109. 
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 Vezi Jean Ancel, ed., Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry 

during Holocaust, IX, New York, The Beate Klarsfeld Foundation, 1986, pp. 197-213 
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pretindeau trimişii Reichului? Nu este greu de bãnuit: în primul rând PETROL! 

La 10 noiembrie 1941, de exemplu, Manfred von Killinger, vorbind în numele 

feldmareşalului W. Keitel, a cerut ca România sã respecte înţelegerile 

economice şi, în acest fel, ―sã facã jertfele de colaborator strâns al Germaniei‖, 

pretenţiile exprimate determinând replica liderului diplomaţiei Bucureştilor, şi 

anume cã Mareşalul Antonescu se angajase în rãzboi, dar că el înţelegea ―sã 

apere şi drepturile României‖. Tot pe atunci, la 19 noiembrie 1941, von 

Killinger, organizând o conferinţã de presã la Legaţia Reichului cu ziariştii 

germani, nu a ascuns cã: ―Ne trebuiesc multe şi în special petrol‖
48

. La finele lui 

noiembrie 1941, Mihai Antonescu, pentru a semna aderarea României la Pactul 

Anticomintern
49

, s-a deplasat la Berlin, unde a fost primit pe rând de cãtre 

Hermann Goering
50

, Joachim von Ribbentrop
51

, Adolf Hitler
52

 şi Joseph 

Goebbels
53
, iar între termenii cei mai uzitaţi s-au aflat rãzboi, jertfe, acorduri 

economice şi, desigur, petrol. Mihai Antonescu, de exemplu, i-a relevat 

ministrului Propagandei Reichului: ―Presupun cã nu vã spun noutãţi [...] când 

insist mai ales asupra contribuţiei noastre în petrol, grâne şi vite, de la începutul 

rãzboiului, în septembrie 1939, şi pânã astãzi...‖ În ceea ce-l priveşte, Adolf 

Hitler, apreciind pe conducãtorul fanatic care era Mareşalul Antonescu
54

, a 

punctat cã, pe Frontul de Rãsãrit, ―poporul român a fãcut jertfe nu numai de 

ordin economic, dar şi jertfe de sânge‖
55
. Era şi motivul pentru care Führerul 

agrea ca România, în Est, sã primeascã ―drepturi şi puteri fãrã limitã; luaţi cât 
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credeţi‖
56

 - a venit îndemnul. Se ştie însã cã Bucureştii nu aveau sã accepte nici 

un moment aşa ceva. Fãrã îndoialã însã cã Mihai Antonescu s-a dovedit cât mai 

elocvent faţã de Hermann Goering, cãruia i-a relatat despre sacrificiile armatei 

române şi despre bogatele aprovizionãri cu petrol
57
; la rândul sãu, Hermann 

Goering a pledat cel mai bine în problema petrolului. Dintru început, 

Reichsmareşalul a observat - dupã cum deducem din minuta germanã a 

întrevederii - cã problema cãpãtase ―o importanţã neaşteptatã‖. Observând cu 

temei, cã Germania lui Hitler şi România lui Antonescu ―pot câştiga împreunã 

ori pierde împreunã rãzboiul‖, Reichsmareşalul a declarat fãrã ezitare: ―Imediat 

dupã sângele soldaţilor ei, cea mai importantã contribuţie pe care România o 

poate avea la cauza comunã era în consecinţã PETROLUL‖
58

. 

Manfred von Killinger şi Hermann Neubacher au abordat adesea cu 

Mareşalul Antonescu dosarul schimburilor economice germano-române, pe 

primul loc aflându-se, la începutul anului 1942, problema petrolului. În august 

1943, Joachim von Ribbentrop a expediat din Berlin mai multe telegrame lui 

Hermann Neubacher sã abordeze cu Mareşalul Antonescu personal problemele 

sporirii livrãrilor de ţiţei la export, refacerii rafinãriilor din zona Ploieşti în urma 

bomdardamentelor aliate etc., având în vederea împortanţa ―hotãrâtoare‖ a 

combustibilului lichid pentru purtarea rãzboiului.  

De la Berlin adesea au fost recepţionate la Bucureşti mesaje ale negociatorilor 

noştri pur şi simplu exasperaţi de amploarea pretenţiilor germane şi de 

brutalitatea presiunilor exercitate. Astfel, la 14 ianuarie 1942, prin bunãvoinţa 

Legaţiei României din Berlin, N. Rãzmeriţã comunica din capitala Reichului cã 

discuţiile economice şi financiare (inclusiv în chestiunea petrolului) fuseserã 

―drastice‖, astfel cã ―ne-am putea considera aproape pe punctul ruperii 

tratativelor la ora aceasta‖
59

. 

În desfãşurarea operaþiunilor militare tot mai profund în teritoriul URSS, 

în ultimele luni ale anului 1941, Hitler i-a comunicat lui Antonescu cã raţiunea 

lor consta, între altele, şi în lichidarea bazelor aeriene sovietice ce ar fi putut 

ameninţa zona petroliferã Ploieşti
60

. 

Un nou mesaj, probabil cel mai semnificativ din toatã istoria rãzboiului, 

a pornit din Berlin spre Bucureşti la 29 decembrie 1941: Führerul îl înştiinţa pe 

Mareşalul Antonescu despre stadiul operaþiunilor militare în ansamblu şi despre 

modificãrile ce operase la nivelul conducerii forţelor terestre dupã primele 
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eşecuri în Rusia, invitându-l sã participe cu noi unitãţi la ofensiva din Est 

planificatã pentru primăvara anului 1942
61
. În partea finalã a scrisorii Führerului 

se afla un pasaj care, posibil, explica însãşi raţiunea expedierii documentului: 

―În sfârşit,Vã mai rog încã o datã, Domnule Mareşal, de a face tot posibilul 

pentru a pune la dispoziţia rãzboiului nostru comun LUCRUL CU CARE 

ROMÂNIA POATE CONTRIBUI CEL MAI MULT [la izbândă]: PETROL ŞI 

BENZINÃ (subl. ns.)‖
62

. 

Din mesajul de rãspuns din 5 ianuarie 1942 nu putem sã desprindem 

decât cã Mareşalul Antonescu a fost încântat de atenţia Führerului, reafirmând, o 

datã în plus, hotãrârea de luptã în tabãra germanã pentru zdrobirea ―slavismului 

comunist‖
63
. În urma solicitãrilor Führerului, Mareşalul a impulsionat exportul a 

33 380 tone benzinã şi derivate petroliere în afara angajamentelor, în domeniul 

cerealelor dictând mãsuri similare. Un angajament concret era binevenit: ―Cel 

mai larg efort va fi fãcut pentru viitor, reducând consumaţia [de produse 

petroliere] şi înlocuind-o cu cãrbuni‖
64

. 

În perioda în care se acumulaseră asemenea probleme, mareşalul Ion 

Antonescu era susţinut, dacă mai era nevoie, în argumentările sale, de către 

Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi titularul Externelor. 

Ca exemplu, trimitem la nota dictată de acesta la 26 noiembrie 1941, în cursul 

vizitei sale la Berlin, şi din care extragem: „Mareşalul Antonescu şi Guvernul 

Regal al României a făcut, începând din septembrie 1940 şi până astăzi, toate 

jertfele în colaborarea cu Marea Germanie. Guvernul român a exportat cantităţi 

colosale faţă de exportul obişnuit de petrol pentru Germania (subl. ns.). De la 

848 659 tone în 1939 la 2 744 551 tone şi 3 300 000 tone produse petroliere 

Germaniei şi Italiei de la 1 octombrie 1940 la 1 octombrie 1941
65
, şi aceasta în 

vreme producţia petrolierp română a scăzut de la 8 740 000 tone âiâeo în 1936 la 

5 500 000 tone în 1941
66
. Acelaşi lucru [este valabil] pentru cereale şi alte 

mărfuri...‖
67

 Existau, aşadar, temeiuri pentru ca diplomatul român să recomande 

Berlinului ca „să înţeleagă situaţia‖, sprijinind oficialităţile de la Bucureşti în 

ceea ce privea „răspunderea ce o iau în faţa naţiunii şi a istoriei prin continuarea 

jertfelor economice, convenind să aducă [autorităţile germane] în folosul 
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poporului român soluţii politice care să dea României puterea de jertfă până la 

capăt şi Conducătorului lui cinstea datoriei împlinite‖
68
. Desprindem că oficialii 

de la Bucureşti nu pierdeau din vedere ca, pentru „eforturile‖ lor alături de Axă, 

să obţină susţinerea Berlinului în cazul ... victoriei în Răsărit, care, cel puţin la 

finele anului 1941, nu era ... hazardantă! Din aceeaşi perioadă, mai dispunem şi 

de un alt document semnificativ, intitulat: Raport privitor la contribuţiile şi 

sacrificiile făcute de statul român ca urmare a alăturării la politica Axei şi a 

participării la războiul contra URSS69. Un capitol special al raportului (Exportul 

de produse petroliere) ne îndeamnă să reţinem câteva paragrafe: „Caracterul de 

jertfă a ajutorului dat de Guvernul Român Germaniei apare cu toată puterea în 

condiţiunile în care se efectuează exportul nostru de petrol. Petrolul echivalează, 

el singur, în importanţă cu întreg continegentul de producţie agricolă destinat 

exportului în Germania. Astfel, în timp ce în primele şase luni ale anului 1940 

petrolul reprezenta 30% din întreaga valoare a exportului nostru, în primul 

semestru al anului 1941 el reprezintă 72,8% din această valoare. Produsele 

petroliere româneşti sunt exportate în Germania la preţul antebelic (subliniat în 

original). Datorită acordului în vigoare, importatorul german nu plăteşte decât 

50% din preţul plafon al petrolului. Pentru ca să obţină acest imens avantaj 

importatorul german, Statul român renunţă la drepturile sale (care reprezintă 

50% din preţul plafon) cu contra-avantajul [deci în speranţa] de a se furniza [de 

către Germania] armament tot la preţul antebelic‖
70

. Drept rezultat, pierderea 

acumulată, pentru răstimpul 1 octombrie 1940-30 septembrie 1941, se ridica la 

240 milioane mărci (14 400 milioane lei), din care se acoperiseră 150 milioane 

mărci, reprezentând contravaloarea armamentului importat din Germania. 

Rămânea, astfel, o pierdere efectivă de 90 milioane mărci (5 400 milioane lei)
71

. 

Soldul activ de 90 milioane mărci aflat în Germania nu putea oferi României 

decât „posibilităţi reduse‖ de compensare, dat fiind, în primul rând, faptul că, în 

timp ce în 1940 preţurile mărfurilor germane crescuseră cu 75%, acelea ale 

produselor de export româneşti nu depăşiseră indicele de 16%. De unde, 

concluzia neiertătoare a raportului: „Astfel, România pierde sume enorme 

(sublinia în original) vânzând petrolul la preţuri antebelice şi cumpărând 

armamentul german la preţul zilei‖
72

. Cifrele73 erau, apreciau autorii raportului 

examinat, „şi mai elocvente‖ dacă s-ar fi avut în vedere orientarea cu prioritate a 
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exporturilor româneşti către Germania, „acordurile‖ economice încheiate între 

Berlin şi Bucureşti, diferenţele de preţuri între cele stabilite prin convenţiile 

bilaterale şi cele practicate pe piaţa mondială
74

. Rezultau pierderi acumulate de 

aproximativ 10 000 milarde lei, o sumă enormă raportată la bugetul statului 

român de atunci: 115 920 260 000 lei
75

. 

Anticipând evoluţia (în fapt, involuţia) ale raporturilor economice şi 

financiare romţno-germane până în august 1944, stăruim asupra unui alt 

document oficial, redactat la 5 octombrie 1943 de Ministerul Economiei 

Naţionale
76
, sub titlul: Notă privind  pierderile suferite de economia naţională 

prin exportul de produse petroliere şi importul de materiale de rşzboi din 

Germania şi Protectorat. De fel complicate, calculele operate au condus la cifre 

şi mai alarmante în raport cu cele deja cunoscute. Astfel, în 1940-1943 (primele 

opt luni), sumele încasate de România din desfacerea produselor petroliere în 

Germania şi Protectorat au reprezentat: 

  1940     8 027 618 105 lei 

  1941   13 200 561 478 lei 

  1942   13 011 412 920 lei 

  1943   12 745 154 000 lei 

Total   47 044 746 503 lei
77

 

 

Pentru suma totală realizată, România a suportat taxe reprezentând 26,3 mii 

miliarde lei, plus pagube de 14,4 mii miliarde lei datorită diferenţelor de preţuri. 

Dacă la acestea se adaugă 5,1 mii miliarde lei, plătite în plus pentru 

achiziţionarea armamentului german la preţuri sporite comparativ cu cele 

antebelice, rezultă pentru anii 1940-august 1943
78

 pierderi totalizând 46 033 573 

016 lei
79

. 

În răstimp, la 11 februarie 1942, mareşalul Antonescu - apreciind că se 

impuneau semnale de alarmă ori, pe de altă parte, că era cazul să se asigure în 

caz de victorie în Răsărit – a transmis ministrului german la Bucureşti, Manfred 

von Killinger, un amplu memorandum
80
, însoţit de bogate materiale statistice. 

Erau evidenţiate eforturile României pe planurile militar, economic şi  financiar, 
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nu mai puţin sacrificiul de sânge pentru „victoria comună‖ în război. Reţinem 

din memorandum cele consemnate la punctul h: „[România] a pus la dispoziţia 

Germaniei 2 762 700 tone petrol, dându-şi ultimele rezerve de benzină ale 

propriei sale aviaţii şi impunând privaţiunile cele mai absolute (sic!) populaţiei 

sale. Producţia. Împinsă până la epuizarea rezervelor, şi păcura românească au 

avut un rol hotărâtor în susţinerea războiului şi [în] acţiunea din Mediterana 

(subl. ns.)‖
81

. 

Problemele care s-au aglomerat şi acutizat cu timpul în domeniul vital al 

combustibilului lichid au alertat, cu preponderenţă, pe factorii implicaţi direct în 

petrol (asociaţii, societăţi, industriaşi, proprietari etc.). Preocupările lor s-au 

concretizat în cunoscuta Lege a petrolului promulgată prin decretul-lege nr. 2 

017, publicată în „Monitorul Oficial‖ din 17 iulie 1942
82
. România fiind 

confruntată cu scăderea producţiei de ţiţei (de la 6,2 milioane tone în 1939 la 5,6 

milioane tone în 1942), cu reducerea forajului, cu expansiunea agresivă a 

capitalurilor germane, legiuitorul, natural, a procedat în consecinţă, avansând 

unele soluţii rezonabile, deşi, în ansamblu, rezultatele nu aveau să se dovedească 

fructuoase
83

. Nici nu se putea altfel
84
, cât timp factorul decisiv pentru înclinarea 

balanţei în sensurile succes/eşec ajunsese să-l reprezinte cursul războiului. 

Angajamentele asumate de Mareşal au reprezentat cel mai adesea faţada 

contradicţiilor profunde financiar-economice şi comerciale ce minau 

―colaborarea‖ româno-germanã. Tocmai de aceea au fost necesare intervenţii de 

ambele pãrţi, iar diferendele intervenite erau aplanate în sesiunile Comisiunilor 

guvernamentale. La 17 ianuarie 1942, cea de a 11-a sesiune a Comisiunilor 

guvernamentale a condus la semnarea unui protocol ce a reglementat 

divergenþele dintre Berlin şi Bucureşti rezultate din modalitãţile de decontare a 

livrãrilor de materiale de rãzboi. Din studiile efectuate la Bucureşti s-a desprins 

cã, şi dupã încheierea protocolului, contul de clearing al României la Berlin 
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atinsese suma de 600 milioane mãrci, din care statul român ar fi putut valorifica 

maximum 200 milioane de mãrci. 

La 11 februarie 1942, Mareşalul Antonescu s-a deplasat la Cartierul 

General al lui Adolf Hitler de la Rastenburg - Prusia Orientalã (Wolfsschanze - 

Bârlogul lupilor), unde a avut douã  întrevederi totalizând patru ore cu 

Führerul
85
. A fost un prilej pentru examinarea evenimentelor militare şi politico-

diplomatice la scara mapamondului, context în care Antonescu a preciza hotãrât: 

―Nu acceptãm [ca un document] definitiv arbitrajul de la Viena‖. Ambele 

stenograme, germanã şi românã, atestã cã, deşi au predominat aspectele militar-

strategice, problemele economice nu au fost neglijate. Este lesne de bãnuit cã pe 

primul loc s-a aflat livrarea produselor petroliere româneşti cãtre ţãrile Axei: 3,9 

milioane tone dintr-o producţie de 5,3 milioane tone. La 12 februarie 1942, 

Antonescu s-a întâlnit separat cu Joachim von Ribbentrop, în centrul discuţiilor 

situându-se tot problema petrolului
86
. De o mare importanţã a fost 

memorandumul prezentat de Ion Antonescu lui A. Hitler, datat 11 februarie 

1942. Cum era şi de aşteptat, Mareşalul reînnoia asigurãrile de ―adeziune‖ a 

României la cauza Germaniei, ceea ce nu trebuia sã conducã la neglijarea 

contribuţiilor anterioare, pe care semnatarul documentului le-a categorisit în 11 

domenii (militar-strategic, jertfe financiare şi alimentare, pregãtirea şi trimiterea 

unor forţe pe front, declanşarea agresiunii antisovietice etc.)
87

 Punctele g-h-i-j 

din memorandum expuneau situaţia cheltuielilor de rãzboi şi a livrãrilor de 

mãrfuri româneşti cãtre Germania în perioada precedentã: 

―g. [România] a fãcut jertfe financiare de 200 miliarde lei pentru 

pregãtirea şi susţinerea acestui rãzboi; 

h. A pus la dispoziţia Germaniei 2 672 000 tone petrol, dându-şi ultimele 

rezerve de benzinã ale propriei sale aviaţii şi impunând privaţiunile cele mai 

drastice populaţiei sale. 

Producţia întinsã pânã la epuizarea rezervelor şi pãcura româneascã au 

avut un rol hotãrâtor în susţinerea rãzboiului şi acţiunea din Mediterana; 

i. A dat 88,6% din întregul sãu comerţ exterior Germaniei, ajungând 

astfel la un adevãrat monopol de export în favoarea Germaniei; 
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j. A dat cereale, animale şi contingentele de export care reprezintã 31,6 

miliarde lei‖
88

.  

*** 

1942 a fost anul marii ofensive de varã a trupelor germane şi aliate 

(române, ungare etc.) în sud-estul URSS, pe direcţiile Stalingrad şi Caucaz. 

Operaţiunea declanşatã la 28 iunie 1942 (denumirea-cod Blau-Braunschweig) a 

presupus o serie de acţiuni concertate pe planurile militar şi politico-diplomatic 

la Bucureşti. Nu a fost neglijat, bineînţeles, sectorul economic, domeniu în care 

grija pentru asigurarea resurselor petroliere necesare rãzboiului a predominat. 

Au intervenit, în acele condiţii, Hitler, Keitel, Joachim von Ribbentrop. 

Rãspunzând unei scrisori din 6 mai 1942 a lui Hermann Goering, I. Antonescu a 

dat noi asigurãri asigurãri cã România va exporta ―fãrã menajamente‖ produsele 

petroliere în direcţia Reichului, iar aceasta cu sacrificarea consumului intern
89

. 

Mareşalul era încânt cã Hermann Goering aprecia eforturile de rãzboi ale 

României în termeni mãgulitori, ceea ce, în compensaţie, smulgea asigurãrile 

Conducãtorului Statului român în sensul cã ―vom continua cu eforturi înmulţite 

pânã la totala dobândire a victoriei‖
90
. În septembrie 1942, în toiul ofensivelor 

trupelor Axei spre Stalingrad ori în Africa de Nord, Mareşalul Antonescu l-a 

asigurat pe feldmaresalul W. Keitel în privinţa eforturilor fãcute pentru a asigura 

produsele petroliere necesare Germaniei şi Italiei, cãrora le expediase în anii 

1940-1942  peste 6,4 milioane tone
91

. 

Eşecul de proporţii al forţelor Axei la Stalingrad şi în Caucaz din iarna 

1942-1943, soldat cu catastrofa Armatelor 3 şi 4 române, a provocat serioase 

tensiuni  politico-diplomatice şi militare între Bucureşti şi Berlin. Mareşalul 

Antonescu s-a adresat personal lui Adolf Hitler, ca şi feldmareşalului Erich von 

Manstein, comandantul armatelor Axei din zona de vest la Stalingrad (Grupul de 

Armate ―B‖). 

O nouã rundã de negocieri Antonescu-Hitler s-a desfãşurat tot la ―Wolfschanze‖ 

la 10-12 ianuarie 1943, sub presiunea evenimentelor militare de pe frontul de 

Est, ca şi dupã evadarea temporarã a lui Horia Sima din lagãrul de concentrare 

de la Berkenbrűuck
92
. Cu toate acestea, aspectele cu caracter economic şi 

financiar nu au fost ignorate. Mareşalul a fost însoţit de Mihai Antonescu şi 
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generalii Gh. Dobre şi Ilie Şteflea, ministrul Economiei Naþional şi, respectiv, 

şeful Marelui Stat Major român. Mihai Antonescu şi-a informat colegii de 

cabinet asupra vizitei la Cartierul General german din 10-12 ianuarie 1943
93
. În 

temeiul convenţiilor de credit româno-germane din 17 ianuarie şi 17 august 

1942, Mihai Antonescu, dupã negocieri cu Carl Clodius şi Joachim von 

Ribbentrop, a obţinut semnarea unui nou protocol de plãţi
94
. Avantajele obţinute 

de partea românã erau explicabile în baza furnizãrilor anterioare de produse 

petroliere, pe care Germania nu reuşisese sã le ―acopere‖ cu livrãri de armament 

în cantitãţi şi la o valoare egale. Dezechilibrul survenit, a specificat Mihai 

Antonescu în şedinţa Guvernului, ameninţa cu o inflaţie gravã, ce putea 

determina prãbuşirea sistemului economic al României, ceea ce nu era nici în 

intenţia şi nici în interesul celui de-al III-lea Reich.Trebuie sã reţinem cã 

tratativele economice şi financiare germano-române s-au purtat în baza unui 

memorandum, datat 9 ianuarie 1943, adresat de Ion Antonescu lui Adolf Hitler, 

dar elaborat de Mihai Antonescu şi prezentat, tot de el, lui Joachim von 

Ribbentrop şi Carl Clodius
95
. Documentul, se reţine din preambul, îşi propunea 

sã trateze toate problemele, prezente şi viitoare, referitoare la rãzboiul comun 

împotriva bolşevismului
96
. Se consemna cã, în urma rãzboiului alãturi de 

Germania, România a dezrobit ―pãmânturile nedrept ocupate prin agresiunea 

sovieticã‖, fapt remarcabil, dar obţinut prin ―sleirea‖ capacitãţii sale militare. În 

perspectivã, sprijinul Germaniei pentru România devenea foarte important şi 

Bucureştii se strãduiau sã evite situaţia de ―umilire la pace şi în reorganizarea de 

mâine a continentului‖. Marealul însã păstra deplin încredere în ―cuvântul leal‖ 
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la Führerului şi, în acel spirit, compartimentul secund al memorandumului 

insista – după cum s-a menţionat - asupra jertfelor româneşti în conflictul 

mondial: pierderi în oameni, armament, respectarea angajamentelor economice 

cu Germania, în acest ultim sens expunându-se detaliat şi alarmant rolul şi 

condiţiile industriei române de petrol
97
. La întâlnirea de despãrţire efectuatã de 

Ion Antonescu şi colaboratorii săi lui Adolf Hitler, Führerul, dupã ce studiase 

memorandumul primit, a elogiat colaborarea germano-românã, inclusiv în 

domeniul economic. 

Desfãşurarea în continuare a ostilitãţilor generale şi dificultãţile tot mai 

mare ale Axei au determinat ca Berlinul sã intervinã într-una la Bucureşti, cu 

insistenţe ca România sã-şi intensifice eforturile pe toate planurile, inclusiv 

economic (în domeniul petrolului ce prezintã interes pentru noi aici). Câteva 

exemple se impun. La 30 martie 1943, Mihai Antonescu l-a primit la Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri din Bucureşti pe faimosul ―ambasador al petrolului‖ 

Hermann Neubacher, însoţit de mai mulţi consilieri germane. Nemţii veniserã, 

va relata Antonescu în nota asupra convorbirii, sã  cearã din nou bani pentru 

misiunile terestrã şi aerianã din România, dar înseosebi ―a formulat noi cereri de 

petrol, solicitând ca sã dãm din rezervele de petrol ale aviaţiei şi armatei‖
98
. Iată 

rãspunsul demnitarului roman, în varianta dictată de acesta: ―I-am spus d-lui 

ministru Neubacher cã acest lucru [sacrificial unor noi cantităţi pentru export] 
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devine imposibil, mai ales sub ameninţarea bombardamentului rafinãriilor, care 

ar ajunge sã paralizeze complet producţia noastrã de petrol ºi o datã cu ea nu 

numai activitatea întreprinderilor legate de combustibilul lichid, dar şi apãrarea 

naţionalã‖
99

.  

Urmãtoarea rundã de negocieri Hitler-Antonescu, din 12-13 aprilie 1943, 

a intervenit în momentul în care, dupã eşecurile de proporţii ale Axei la 

Stalingrad şi Caucaz, România însãşi şi-a intensificat demersurile secrete pentru 

posibila abandonare a taberei germane. În ceea ce priveşte problema petrolului, 

aceasta nu a fost ignoratã. Dimpotrivã, ea s-a dezbãtut cu prioritate, la 13 aprilie 

1943, în întrevederea Antonescu-von Ribbentrop
100

. 

În perioada care a urmat, problema petrolului avea sã revinã adesea la 

ordinea zilei în evoluţia raporturilor dintre Berlin şi Bucureşti. Mai întâi, 

Mareşalul Antonescu însui s-a adresat în repetate rânduri lui Hitler. 

Anterior noului protocol eoconomic şi financiar româno-german din 17 

iulie 1943, ample negocieri s-au derulat la Berlin, iar Carl Clodius a reapărut la 

Bucureşti. La 15 iulie 1943, el a fost primit de Mihai Antonescu şi miniştrii 

români de resort. Au fost evocate plãţile comenzilor facute în Germania 

(jumãtate pentru comenzile de material de rãzboi) efectuate prin convenţiile de 

credit din 27 ianuarie 1942 şi 17 august 1942 ori dupã semnarea protocolului din 

11 ianuarie 1943, iar Clodius s-a interesat de apãrarea petrolului românesc - ―o 

problemã naţionalã‖. 

În 1943-1944, aspectele economice (iar, în context, dacã nu în principal, 

problema petrolului) au persistat pe agenda fiecãreia dintre întrevederile Hitler-

Antonescu
101
. În acest timp, la 15 decembrie 1943, a intervenit un mesaj trimis 

de Adolf Hitler Mareşalului Ion Antonescu şi care reamintea, fãrã nici o 

îndoialã, de celebra cablogramã a lui Georges Clemenceau din 15 decembrie 

1917 cãtre preşedintele de atunci al SUA în privinţa necesitãţii absolute de 

combustibil lichid în rãzboi ca şi de sângele ostaşilor
102
, şi anume: 
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―... DOMNULE MAREŞAL, PENTRU CÃ RÃZBOIUL DIN RÃSÃRIT 

ESTE FOARTE ASPRU ŞI FOARTE GREU, SÃ RECUNOAŞTEM CE NE 

AŞTEAPTÃ PE TOŢI DACÃ ACEASTÃ LUPTÃ NU AR FI CÂŞTIGATÃ. 

DE ACEEA, EA TREBUIE CÂŞTIGATÃ! DAR ACEASTA ESTE CU 

PUTINŢÃ NUMAI DACÃ NOI RENUNŢÃM LA ORICE PUNCT DE 

VEDERE CARE NE ABATE ATENŢIA ŞI NE DEDICÃM UNEI SINGURE 

IDEI: CE POATE ÎNTÃRI FORŢA NOASTRÃ ŞI CE POATE FI DE AJUTOR 

SOLDAŢILOR NOŞTRI? FIECARE TONÃ DE PETROL CARE VA PUTEA 

FI ECONOMISITÃ ÎN ROMÂNIA VA REPREZENTA UN SPRIJIN PENTRU 

RÃZBOIUL PURTAT DE GERMANIA, DECI PENTRU VIITORUL 

NOSTRU COMUN. CÃCI EA NU IA CALEA GERMANIEI PENTRU A SE 

IROSI ACOLO, CI PUNE ÎN MIŞCARE DIVIZIILE NOASTRE DE 

TANCURI, SERVICIILE NOASTRE DE ÎNTÃRIRE, FOLOSIND ASTFEL 

FRONTULUI DE LUPTÃ (subl. ns.)‖
103

. 

Evident, pledoaria lui Hitler pentru petrol, pentru cât mai mult petrol, îşi 

avea rostul ei, dar, probabil că pentru Antonescu a constituit o mare surpriză 

ştirea ce-i comunicase Führerul în sensul că soarta războiului Axei ajunsese să 

stea în sarcina petrolului românesc!  

Orice comentariu îl apreciem, ca atare, de prisos! 

Pânã în ultimul moment al defecţiunii României din tabãra Axei 

acordurile economice cu Germania şi aplicarea lor s-au aflat în atenţia 

guvernanţilor de la Bucureşti. 

Vom reţine cã în interogatoriul luat la Moscova Mareşalului Ion 

Antonescu de reprezentanţii NKVD-ului, în 4 aprilie 1946, când el a declarat 

între altele cã
104
: ―În perioada războiului Germaniei  şi României împotriva 

Uniunii Sovietice petrolul extras de România era transportat în principal în 

Germania  şi parţial în Italia, Turcia şi Bulgaria. În total, în România în aceast  

perioadă  se extrăgeau anual 4 400 000 tone de petrol, din care se trimiteau în 

Germania 3 000 000 tone. Întreaga industrie petrolieră  a României se afla în 

mâinile societăţilor petroliere engleze, americane, olandeze, belgiene şi 

franceze. În acest fel s-a întâmplat că producătorii englezi şi americani de petrol 

îi asigurau Germaniei petrolul‖. Iar în continuare: ―Livrările de petrol românesc 

Germaniei s-au efectuat în conformitate cu convenţia economică încă  înainte de 

venirea mea la putere. În noiembrie 1940, la prima mea întâlnire cu Hitler, între 

noi a fost încheiată o nouă convenţie economică, conform căreia nemţii livrau 

României avioane marca <<Messerschmidt-109>>, tancuri, tractoare, artilerie 

anti-aeriană şi antitanc, automate şi alt armament, primind din România - petrol, 
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benzină şi pâine. În afară   de aceasta, în primăvara anului 1941 la întâlnirea de 

la Viena cu Goering am convenit verbal cu el că România să se străduiasc să 

mărească livrările de petrol şi în locul acestuia va primi de la nemţi echipament 

petrolier. Această convenţie purta un caracter general şi ulterior a fost dezvoltată 

şi concretizată prin tratative...‖
105

 

Dupã prãbuşrea regimului antonescian, în cursul şi în urma ―procesului‖ 

cabinetului Mareşalului Antonescu din mai 1946, s-a acreditat şi difuzat opinia 

cã toate guvernele de la 1940-1944 n-ar fi avut alt rost decât înrobirea efectivã a 

României Reichului nazist, sub toate raporturile (ideologic, politico-diplomatic, 

economic, militar etc.) O atare realitate, contrazisã de studiile de specialitate, a 

fost însã amplu expusã în Actul de acuzare prezentat în deschiderea lucrãrilor 

―Tribunalului Poporului‖ din Bucureşti la 6 mai 1946, mai multe compartimente 

fiind semnificativ intitulate: ―trãdarea‖ şi ―dezastrul‖ þãrii, politica de ―jaf‖ 

promovatã exclusiv în folosul Germaniei hitleriste etc.
106

 Într-un loc din 

document se aflau asemenea consideraţii: ―... Hitler a avut nevoie de întreţinere 

pentru trupele lui, destinate sã atace Balcanii şi apoi Uniunea Sovieticã, şi 

slugile lui antonesciene i-au dat-o cu prisosinţã; a avut nevoie de petrolul 

românesc, şi l-a avut pânã la secãtuirea izvoarelor noastre de bogãţie; a vrut 

cerealele noastre, şi le-a avut pânã la flãmânzirea populaţiei; a vrut munca de 

sclavi a braţelor româneşti; a vrut stãpânirea totalã a industriei şi comerţului 

românesc; a vrut controlul asupra întregului sector economic, şi toate i-au fost 

puse la dispoziţie de guvernul lui Antonescu…‖
107

. De asemenea, Alexandru 

Voitinovici, preşedintele ―Tribunalului Poporului‖, l-a chestionat pe Ion 

Antonescu: ―În ce priveşte aservirea economicã, dupã venirea germanilor [în 

România, octombrie 1940], care a fost rolul dv. în aceastã aservire 

economicã?...‖
108

 Rãspunsul principalului acuzat, foarte scurt, a fost cât se poate 

de precis: ―Aservirea economicã a fost fãcutã de predecesorii mei şi am gãsit o 

situaţiune datã. Şi, aceastã situaţiune, noi am luptat ca s-o ameliorãm‖
109

. 

Mareşalul Antonescu avea sã revinã în Ultimul cuvânt: ―... Nu am premedit şi 

pus la cale primirea coloanei a cincea germane pe teritoriul ţãrii [...] În ceea ce 

priveşte aservirea bogãţiilor ţãrii, mi se aduce pe nedrept aceastã acuzaţie. Dacã 

mi-aţi fi dat putinţa, v-aş fi arãtat legile economice, v-aş fi arãtat ce acoperire 

bunã avea moneda[...] Am salvat capitalul strãin, telefoanele şi chibriturile. Nu 

                                      
105

 Ibidem. 
106

 Cf. Marcel-Dumitru Ciucã, ed., Procesul Maresalului Antonescu. 

Documente, I, Bucuresti, Editura Saeculum I. O./ Editura Europa Nova, 1995, p. 63 si 

urm. (Actul de acuzare nr. 1 din 29 aprilie 1946, citit în sedinta publicã a 

―Tribunalului Poporului‖ din 6 mai 1946). 
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 Procesul Mareşalului Antonescu…, I, p. 90. 
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  Ibidem, p. 201. 
109

  Ibidem. 
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am avut legi de vasalitate faţã de Germania, ci de egalitate...‖
110

 Cum se ştie, 

finalmente, condamnarea miniştrilor antonescieni şi, mai cu seamã, trimiterea 

Mareşalului în faþa plutonului de execuţie s-a fãcut în baza declarãrii lor drept 

vinovaţi de ―dezastrul ţãrii‖, de ―crime împotriva umanitãţii‖ şi de ―crime de 

rãzboi‖
111
. În cazul special al lui Ion Antonescu s-a reţinut cã - pe planurile 

militar şi politico-economic - ar fi aservit ―fãrã scrupule şi fãrã nici o milã ţara şi 

bogãţiile ei lui Hitler şi clicii lui. Astfel, imediat dupã preluarea puterii, Ion 

Antonescu şi miniştrii sãi, nu fac altceva decât sã lucreze pentru interesele şi 

scopurile Germaniei hitleriste‖
112

. Studiile de specialitate din ultimiul deceniu 

au dovedit netemeinicia unor atare acuzaţii
113
. De altfel, în cursul ―procesului‖ 

cei judecaţi au relevat inconsistenţa acuzaţiilor
114

, iar, în 1948, Mircea 

Vulcãnescu, în Ultimul cuvânt  rostit în faţa Curţii de Apel din Bucureşti, a 

demonstrat sistematic absurditatea teoriilor despre ―jefuirea‖ României în 

folosul hitleriştilor între 1940 şi 1944 ori despre ―subjugarea‖ politicã şi 

economicã a ţãrii în faţa Reichului. Un capitol aparte l-a consacrat acordurilor şi 

protocoalelor economice şi financiare din 23 martie 1939, 4 decembrie 1940, 

ianuarie 1942, ianuarie 1943 sau februarie 1944
115

. Potrivit lui Mircea 

Vulcãnescu, acordurile şi protocoalele semnate cu trimişii Berlinului s-au 

realizat în temeiul principiilor impuse şi urmãrite consecvent de Mareşalul 

Antonescu, şi anume
116
: "1. Nu se exportă nimic în Germania decât dup  ce se 

rezervă cantităţile necesare consumului intern şi după ce se rezervă şi cantităţile 

de export necesare pentru acoperirea importurilor trebuitoare ţării, pe care 

aceasta nu şi le poate procura din Germania; 2. Schimburile se fac în mod 

echilibrat, la preţuri fixe; fiecare spor de preţ  dintr-o parte trebuie compensat de 

un spor corespunzător de cealaltă . Se admit depăşiri momentane într-un sens 

sau altul, dar ele trebuie să fie compensate în cursul anului contractual; 3. În 

acoperirea exporturilor, se primesc mărfuri necesare pieţei şi investiţiunilor 

statului; unelte agricole, maşini, piese de schimb, dar şi rente, averi mobiliare şi 

răscumpărări de datorii externe; 4. Petrolul, materialul necesar războiului, se 

exportă pe armament; 5. Efortul net de finanţare, făcut în interior pentru aceste 

schimburi, se acoperă cu aur şi devize libere". 

                                      
110

  Apud Gh. Buzatu, România cu şi fãrã Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 
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111
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Relativ la ―stoarcerea‖ economiei româneşti de cãtre Germania (grâne, 

petrol etc.)117, Mircea Vulcãnescu a dezvãluit cu totul alte realitãţi decât cele 

vehiculate de autoritãţile comuniste de la Bucureşti la finele anilor   40: "... 

România a izbutit să-şi răscumpere creanţe din străinătate şi să-şi procure în 

acelaşi timp din străinătate aur şi devize liber convertibile în aur de circa 11 

vagoane (din care 8 şi jumătate din Germania), dublându-şi, astfel, stocul B. N. 

R. de la 13 şi jumătate la 24 şi jumătate vagoane aur. Este o situaţie unică, 

nemaiîntâlnită în nici o altă ţară, chiar victorioasă, cum e cazul Angliei, care nu 

a putut să-şi acopere nevoile decât cedând din aurul şi portofoliile străine, pe 

care le poseda în alte ţări, rămânând şi îndatorat. Astfel, România nu numai că 

n-a fost secătuită [de Germania], dar ea a putut să  constituie, prin rezervele 

acumulate pe teritoriul ei, o bază  importantă de aprovizionare a Aliaţilor în 

războiul dus în Vest, dupã 23 august 1944"
118

.  

Exactitatea situaţiei expuse de Mircea Vulcănescu a fost rediscutatã în 

materialele apărute recent, cu prilejul discuţiilor antamate în jurul problemei 

aurului nazist. În baza unor surse provenind de la Banca Naţională a României şi 

a unor documente inedite119, s-a reconfimrat că, potrivit acordurilor economice 

şi comerciale româno-germane din 1940-1944, în afara tehnologiei şi tehnicii 

militare primite în schimbul (în principal) al exporturilor de grâne şi petrol, 

Bucureştii au condiţionat şi obţinut din partea Berlinului plata în aur a livrărilor 

executate. În consecinţă, în anii războiului Germania a livrat României: 3,4 tone 

aur în 1940; 14,3 tone aur în 1942; 29,9 tone aur în 1943 şi 10,3 tone aur în 

1944; în total, deci, 58,1 tone aur fin (sub formă de lingouri sau monede)
120

.  

Este uluitor faptul că, încă din iulie 1945, Serviciul Relaţiuni cu 

Străinătatea (Secţia devize libere) din Bucureşti a definitivat două materiale 

care, deşi au ajuns la dispoziţia celor ce au instruit „procesul marii trădări 

naţionale‖ din 6-17 mai 1946 în care au compărut membrii fostului regim Ion 

Antonescu, nu le-au folosit în vreun fel. Astfel, Serviciul menţionat a prezentat 

mai întâi, la 4 iulie 1945, lista transferurilor în devize liebre efectuate pentru 

Colegiul de Patronaj în intervalul 19 aprilie 1943-3 octombrie 1944, beneficiari 

fiind exclusiv societăţile suedeze şi daneze
121
. După câteva zile, la 12 iulie 1945, 

Serviciul Relaţiuni cu Străinătatea a difuzat documentul Chestiunea aurului şi 

devizelor libere
122
. Din datele centralizate înaintate organizatorilor „procesului‖ 

descoperim că, în anii 1940-1944, s-a cumpărat din Germania, potrivit 

acordurilor în termen, o cantitate totalizând 58 169,7 kg aur fin, din care: 

47 773, 9 kg s-au adus în ţară; 
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 Ibidem, ediţia Humanitas, pp. 69-71. 
118
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10 395, 7 kg a constituit depozit liber în Elveţia
123

. 

 De asemenea, în aceeaşi perioadă, s-au cumpărat din Germania, tot 

conform acordurilor în vigoare, şi devize libere: 1 mil. Dolari şi 110 268 506, 67 

franci elveţieni, echivalentul a 24 600 kg aur fin
124
. Devizele au fost trecute în 

conturile BNR, utilizându-se pentru plăţi financiare solicitate de stat sau de 

particulari
125

. În 1941-1944, BNR
126

 a cumpărat din Elveţia, din conturile sale 

de devize libere, 19 656, 5 kg aur fin, din care 10 403, 9 kg au fost aduse în âară, 

iar 19 252, 5 kg au rămas depozitate în ţara cantoanelor. Rezultă, aşadar, că în 

1940-1944 România a cumpărat în total 87 826, 2 kg aur fin (58 169, 7 kg din 

Germania şi 29 656,5 kg din Elveţia), din care s-au adus la Bucureşti 55 177, 9 

kg aur fin, iar 29 648, 2 kg aur fin s-au constituit în depozit la Berna
127

. Se 

impune atenţiei un alt aspect foarte important: guvernarea Antonescu n-a admis 

nici un trasfer de devize libere, pentru vreunul dintre oficiali
128

. 

Statisticile şi condiţiile examinate explică situţia pentru care, la 23 august 1944, 

în momentul prăbuşirii regimului antonescian
129
, România poseda cea mai mare 

rezervă de aur din veacul trecut
130
, adică: 244,9 tone aur potrivit unor surse; 

241,9 tone aur potrivit altora. Iată motivul pentru care, credem, se impune să 

urmărim sinusoida stocului de aur al BNR după primul război mondial (în 

tone)
131

: 

 

 

                                      
123
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trecutul BNR, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2004. 

 
127

 Ibidem. 
128

 Ibidem, f. 82. 
129

 În Ultimul cuvânt la ―procesul‖ din 1946, Ion Antonescu a menţionat de 

altfel că a lăsat în seifurile BNR-ului 49 tone de aur, adunate în vreme de război, 

comparativ cu perioada precedentă, creditată doar cu 16 tone de aur (cf. Gh. Buzatu, 

România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, p. 335). În fond, 

comparând cifrele, avem convingerea că ex-mareşalul avea în vedere situaţia stocului 

de aur depus de România în străinătate (vezi, mai jos, tabelul privind anii 1920-1989). 
130

 Vezi, în acest sens, ―Evenimentul zilei‖ din 8 decembrie 1997, p. 3; 

―Adevărul‖ din 3 decembrie 1997, p. 20; Daniel Pavel, BNR deţine 60 tone de aur 

nazist, în ―Naţional‖ din 5 decembrie 1993, p. 3; Cristian Păunescu, Marian Ştefan, 

Legenda Bătrânei Doamne, p.119. 
131

 Cristian Păunescu, Marian Ştefan, op. cit., p. 118-121. 
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Anii     Stoc în străinătate         Stoc în ţară        Total 

 

1920               143,3             0,5   143,8 

1920                   0,2         112,5   112,7 

1939                 16,2                                119,2   135,4 

1940                 16,2                              123,5   139,7 

1941                 25,0         137,4   162,4 

1942                22,0         158,4   180,4 

1943     45,3         191,0   236,3 

1944     51,7         190,2              241,9 

1945     51,7         186,4   238,1 

1950     21,0         118,4   139,4 

1955      14,4           31,4     45,8 

1960     10,6           48,0     58,6 

1968     24,7           89,6                         106,6 

1980     21,2           79,7                         115,4 

1985     25,9                                 92,8              118,7 

1986     32,8           40,1                72,9 

1987     -           42,4                

42,4
132

 

1988     -           45,0      

45,0 

1989     -           67,6      

67,6 

 

Numeroşi istorici români şi străini au investigat dificultăţile traversate de 

România în domeniul raporturilor economico-financiare între Bucureşti şi Berlin 

în anii războiului
133
. Pe de altă parte însă nu mai este, desigur, cazul

134
să 

revenim la „concluziile‖ aproximative şi neveridice ale materialelor de 

propagandă oficiale şi oficioase elaborate şi difuzate cu insistenţă de îndată după 
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 Cf. Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, p. 359. 
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23 august 1944 şi mulţi ani mai apoi referitoare la subjugarea economiei 

româneşti de către Reichul nazist sub regimul Antonescu
135

. 

*** 

Ar fi de prisos să argumentăm de ce, în măsura în care petrolul românesc 

a prezentat în perioada 1940-1944 o importanţă aparte pentru Germania şi 

maşina ei de război, zona Ploieşti a constituit simultan pentru forţele ostile Axei, 

reunite în coaliţia Naţiunilor Unite, în frunte cu SUA, URSS, Marea Britanie, 

Franţa şi China, un obiectiv de primă însemnătate. Iar, cel puţin cât timp Hitler a 

dominat copios fortăreaţa Europa (1940-1943), regiunea Ploieşti s-a aflat în 

centrul dispozitivului Reichului şi nu a putut fi ocupată de către Naţiunile Unite 

prin operaţiuni clasice de invazie ori de desant, fiind expusă, în cel mai fericit 

caz, loviturilor pe calea aerului. A fost motivul capital pentru care, în 1940-

1943, Hitler şi Antonescu s-au preocupat serios de fortificarea Ploieştilor, în 

asemenea măsură, încât în momentele invaziei continentului de către forţele 

armate ale Naţiunilor Unite (1943-1944), ţinutul petrolifer situat în arcul exterior 

carpatic a devenit, indiscutabil, cel mai serios punct protejat din dispozitivul 

întregii Festung Europa
136

. Ceea ce, evident, n-a descirajat pe comandanţii 

trupelor Aliaţilor, care, mai întâi, au jinduit, apoi chiar au proiectat şi bombardat 

Ploieştii şi centrele învecinate, devenite unul dintre „pivoţii strategici‖ ai 

Fortăreţei europene, cum se numea, pretenţios, dispozitivul Werhmachtului lui 

Adolf Hitler pe bătrânul continent. Pentru început, la 13 iulie 1941, deci la scurt 

timp după declanşarea războiului germano-rus, aviaţia sovietică a încercat a izbi 

zona petroliferă Ploieşti
137
, iar următorul atac avea să survină după un an, la 12 

iunie 1942, fiind efectuat de 13 fortăreţe americane B-24 (operaţiunea „Halpro‖) 

pornite din Egipt
138
. Rezultatul a fost, mai mult decât modest, deplorabil

139
. 

Insistenţi, americanii vor reveni după încă un an, la 1 august 1943, când au 

lansat din nordul Africii una dintre cele mai mari operaţiuni aeriene (denumirea-

cod Tidal Wave/Valul nimicitor) din cursul războiului mondial în ansamblu
140

. 

Raidul, efectuat de 178 de bombardiere de tipul Liberator B-24 decolate de la 

Benghazi (pe care s-au îmbarcat 1 761 de americani, un canadian şi un britanic), 
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nu a avut succesul scontat. Nu numai că nu au fost serios afectate principalele 

obiective vizate (îndeosebi rafinăriile „Steaua Română‖, „Astra Română‖, cu 

pierderi în proporţie de 20-30%, „Româno-Americană‖, rămasă neatinsă, în 

schimb „Creditul Minier‖ cu pagube de până la 75%), dar pierderile agresorilor 

au fost de-a dreptul impresionante: 53 de avioane distruse, 37 grav avariate şi 

numai 88 de aparate returnate la bază, şi acestea avariate în raport de 2/3
141

. 

Aceste „rezultate‖, comunicate ca atare la 16 august 1943 Congresului Statelor 

Unite ale Americii chiar de către preşedintele F. D. Roosevelt
142

, au determinat 

pe Aliaţi să-şi impună un nou „respiro‖, ei suspendând din nou pe mai multe 

luni, până în aprilie 1944, operaţiunile aeriene asupra Ploieştilor. Pe de altă 

parte, operaţiunea Valul nimicitor a impus imediat autorităţilor române 

evaluarea strictă a pagubelor şi demararea reparaţiilor absolut necesare
143

, 

mareşalul Antonescu fiind ţinut la curent în detaliu
144

. El a reunit Consiliul de 

Colaborare din cadrul guvernului (3 august 1944) şi a dictat dispoziţiuni de 

maximă urgenţă
145
, concretizate în ordinul nr. 100 100 din 6 august 1943 al 

Cabinetului Militar
146
, de a cărui executare s-a preocupat cu prioritate Marele 

Stat Major
147
. Tot la 3 august 1943, sub conducerea mareşalului, M. Antonescu, 

liderul Externelor şi vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, generalul Jienescu, 

ministrul Aerului, generalul Marinescu, comandantul Apărării Pasive, colonelul 

Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar, s-au întâlnit cu Manfred von 

Killinger, ministrul german la Bucureşti, generalul A. Gerstenberg, ataşatul 

Aerului, colonel Woldenga, comandantul Aviaţiei de vânătoare germană din 

România, colonelul Goering, comandantul Apărării antiaeriene germane, 

colonelul Eichler, comandantul Forţelor de apărare pasivă germane, şi 

comandantul Diviziei 5 A.A. germane
148
. Măsurile stabilite (întărirea Aviaţiei de 

vânătoare şi a Apărării anti-aeriene, creşterea forţelor la dispoziţia MStM-ului 

cu 2 200 de oameni pentru companiile de ceaţă artificială, proiectoare şi apărare 

pasivă etc.)
149

 intrau neîntârziat în vigoare. Deşi s-au considerat unele distrugeri 

la rafinării ca fiind „foarte serioase‖, mareşalul Antonescu a apreciat că artileria 
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a „lucrat foarte bine‖ în ziua atacului (duminică, 1 august 1943)
150
. De reţinut, în 

context, că mareşalului i s-au raportat informaţii detaliate privind situaţia 

piloţilor americani capturaţi şi el a dispus personal măsuri efective pentru 

protejarea lor în limitele precise ale legilor internaţionale observate în condiţiile 

ostilităţilor
151

. 

Bombardamentele aliate asupra zonei petrolifere Ploieşti, reluate 

începând cu 5 aprilie 1944, s-au desfăşurat în continuare, fără pauze majore şi cu 

rezultate mai consistente, până la 23 august 1944. Situaţia a rezultat nemijlocit 

din faptul că, în documentele principalelor arganisme militare de la Washington 

şi Londra, s-a consacrat o realitate indubitabilă: pentru aviaţia anglo-americană 

bombardarea petrolului românesc fu proclamată şi a rămas, până la desprinderea 

Bucureştilor din Axă, „prioritate absolută‖
152

. 

Pentru desfăşurarea ostilităţilor în Europa şi pentru războiul României 

decisivă s-a dovedit ultima decadă a lunii august 1944. Sub acest aspect, 

documente valorificate nu demult şi provenind din arhivele britanice
153

 atestă 

interesul major al organismelor militare din Londra (Sub-comitetul Reunit al 

Informaţiilor, Statul Major al Planificării din cadrul Cabinetului de Război 

britanic ş.a.) pentru a lovi grav zona Ploieşti, până la 23 august 1944, iar apoi 

pentru evaluarea consecinţelor pierderii „aurului negru‖ în urma ieşirii României 

din Axă
154
. De o valoare remarcabilă au fost concluziile Sub-comitetului Reunit 

al Informaţiilor (JIC) expuse în minuta şedinţei din 28 august 1944, în sensul 

următor: 

 „… 6. Capitularea României sporeşte imens dificultăţile petroliere ale 

Germaniei. Aceste dificultăţi pot fi rezumate astfel: a) Excluzând petrolul 

produs anterior şi consumat în România, rezervele de petrol sunt imediat reduse, 

comparabil cu rezervele disponibile în august, cu aproximativ 12%. Această 

pierdere va fi permanentă şi nu va depinde de un bombardament susţinut; b) 

Similar, rezervele de petrol sunt imediat reduse cu aproximativ 16%; c) Forţele 

germane din Balcani şi din sectorul sudic al frontului de Răsărit pot fi 

aprovizionate doar din surse germane ori central europene, şi aceasta cu preţul 

direct al neglijării altor fronturi de luptă. Presiunea asupra liniilor de comunicaţii 

germane va spori; d) Odată cu pierderea României, sursele rămase ale 

Germaniei sunt expuse unui atac aerian aliat considerabil sporit; c) În iulie, 

consumul inamicului (exceptând petrolul produs şi consumat în România) a fost 
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 Ibidem, f. 610. 
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 Ibidem, filele 612-619. 
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 Ibidem, filele 612-619. 
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 Vezi Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1939-1944. România şi proba 

bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003. 
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 Ibidem, passim; Gh. Buzatu, Elena Istrăţescu, Actul de la 23 august 1944 din 

perspectiva războiului petrolului, în Ilie Manole şi colaboratori, eds., Festung Ploieşti, 

vol. 2, Ploieşti, Editura Printeuro, 2004, p. 137 şi urm. 
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estimat între 900 000 şi 1 000 000 tone. În august, când rezervele n-au mai putut 

fi stoarse, o estimare preliminară arată scăderea consumului la nivelul de 

producţie deja redus de aproximativ 580 000 tone. În septembrie, odată cu 

pierderea rezervelor din România, consumul nu poate depăşi aproximativ 500 

000 tone, ceea ce reprezintă echivalentul producţiei curente şi nu ia în 

considerare pagubele ce vor fi provocate în viitor surselor de producţie, din care 

trei cincimi rămân vulnerabile la bombardament. Dacă uzinele chimice şi 

rafinăriile de petrol rămase ar fi scoase din uz, producţia totală de petrol ar fi 

limitată la mai puţin de un sfert din producţia pe aprilie trecut. În aceste condiţii, 

nu ar mai exista producţie de combustibili pentru avioane de luptă ori anumite 

alte tipuri de combustibili şi lubrifianţi‖
155

. 

Este confirmat integral, în acest fel, Albert Speer, fostul ministru al 

Reichului în domeniul Armamentului: „Aceasta [pierderea zonei petrolifere 

Ploieşti de către Reich] a fost cauza înfrângerii [celui de-al III-lea Reich]. Ea a 

apărut nu ca urmare a bombardamentelor strategice aeriene executate de 

britanici şi americani, întrucât producţia [Germaniei] continua să sporească la 

sondele din Vest, ci prin pierderea, după 23 august 1944, a surselor de 

aprovizionare din România […] Fără doar şi poate, acea zi de 23 august 1944, 

de la Bucureşti, a dus la o întorsătură decisivă în istoria producţiei şi economiei 

de război [a Reichului hitlerist], deci în istoria conflagraţiei însăşi‖
156

. 

Din nefericire, pentru România nu a survenit şi sfârşitul războiului, al 

tuturor încercărilor şi umilinţelor, salvarea petrolului. Şi aceasta, întrucât, în 

fapt, la 23 august 1944 România a schimbat satelitismul german cu acela 

sovietic, devenind pe moment – cine ar fi presupus, oricum nu autorii loviturii 

de stat – un stat ocupat de către URSS, cu forţe proprii şi directe şi prin 

înţelegeri internaţionale consimţite ulterior de către toţi Marii Învingători. 

Consecinţele au fost răvăşitoare, pe termen lung şi în absolut toate domeniile. 

Începând în rândul întâi cu regimul social-politic, întrucât liderul de la Kremlin, 

I. V. Stalin, stabilise ca, imediat în urma tancurilor sovietice pătrunse în inima 

Europei Est-Centrale, să exporte sistemul communist de tip moscovit, asiatic.  

În atare condiţii, problema petrolului românesc a fost abordată şi şi-a 

aflat ―soluţiile‖ de rigoare, adică total nesatisfăcătoare, catastrofale. Petrolul 

nostru, combustibil şi materie primă excelente, după ce se dovedise vital pentru 

Reichul nazist în război, nu avea cum să-şi atenueze calităţile şi semnificaţia şi 

pentru URSS! 

Dimpotrivă. Mai ales că, în 1944-1945, necesităţile continuării 

războiului contra Germaniei şi a ultimilor ei aliaţi au impus consumuri massive 

de produse de ţiţei pentru forţele Armatei Roşii aflate în ofensivă spre Berlin, iar 

pretenţiile erau mai lesne a fi satisfăcute direct de la sursă, din România, iar nu 

aduse tocmai din Caucaz… La fel, Convenţia de Armistiţiu din 12/13 
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septembrie 1944 a impus României plata unor immense despăgubiri de război, 

care, deşi aveau să sufere – după cum a afirmat Kremlinul - ―reduceri‖ treptate 

din cele 300 000 000 dolari atribuiţi iniţial Moscovei, plata, în final, s-a oprit la 

… aproximativ 2 000 000 000 dolari… Totodată, petrolul a devenit – cu sau fără 

voia învingătorului ori a învinsului – o unitate de măsură sigură şi curentă 

prezentând o sumă de avantaje de netăgăduit: nevoile absolute şi presante ale 

frontului, lesne de livrat şi de transportat, disponibil, mai ales, la distanţe 

acceptabile şi în cantităţi relativ suficiente în ţinutul prahovean- Se cunoaşte, 

fapt subliniat, că în extrem de bogata şi variata literatură mondială referitoare la 

petrol se vehiculează insistent aserţiunea potrivit căreia, pentru unele state şi 

naţiuni, în numeroase împrejurări ale istoriei moderne şi contemporane, 

resursele de ţiţei, în loc să le aducă cuvenitele avantaje, le copleşesc cu 

nenorociri, imposibil de prevăzut şi de prevenit … În acest sens, deja la 9 aprilie 

1944, dar referindu-se la epoca dominaţiei germane în Europa, cotidianul 

elveţian ―Neue Berner Zeitung‖ opina: ―Regiunea Ploieşti a adus României 

multă bogăţie, dar şi gelozie din partea altor ţări. De partea aliată se crede că 

pierderea Ploieştilor ar pune capăt războiului într-un timp relativ scurt‖
157
. Aşa a 

şi fost, după cum e cunoscut. Numai că, în consecinţă, problema petrolului 

românesc pur şi simplu s-a răsturnat, în toate datele ei majore ori minore, din 

moment ce URSS a luat locul Germaniei în România, şi mai rău decât atât. 

În epoca de referinţă şi ulterior nivelul producţiei de ţiţei a reprezentat:

   

1944 3 525 000 tone 

  1945 4 680 000 tone 

  1946    4 257 000 tone 

  1948    4 149 000 tone 

  1952    8 002 000 tone 

  1955  10 555 000 tone
158

 

Potrivit statisticilor, din cantităţile extrase de ţiţei, în ultimele luni al 

războiului mondial în Europa (septembrie–decembrie 1944, ianuarie-iunie 1945) 

exporturile, destinate anterior cu prioritate Germaniei, au fost deturnate rapid 

către URSS, înregistrând 749 086 tone şi, respectiv, 981 108 tone
159

. 

În anul 1945, în ansamblu, exporturile petroliere în URSS au atins cifre 

copleşitoare, procentual tinzând spre cota incredibilă de 99,99%, mai precis: 

   Cantităţi livrate conform articolelor 10-11 

     din Convenţia de Armistiţiu    2,5 milioane tone 

                                                                                      (94% din total) 
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 Apud  Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, p. 366. 
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 Gheorghe Ivănuş, coordonator, Istoria petrolului în România, pp. 378, 467. 
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   Cantităţi livrate conform Acordului 

     comercial România-URSS din 

     8 mai 1945                  181 948 tone 

                                                                                  (5,79% din total)
160

   

  

Situaţia nu s-a schimbat de fel nici în anul 1946
161

. 

 După cum conchidem, în numai câteva luni, ―exemplul sovietic‖ a bătut 

toate recordurile, cazul german devenind, prin comparaţie, unul ―acceptabil‖?! 

Cine ar fi cutezat a prevesti o atare răsturnare în lumea petrolului românesc. 

Deşi, cum se ştie, ele aveau să afecteze întreaga lume românescă, iar aceasta pe 

un lung şir de decenii.  
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 Potrivit cifrelor furnizate la 7 mai 1946 de către Asociaţia Industriilor de 
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ROMÂNIA ŞI PUTERILE ALIATE DE LA CONVENŢIA  

DE ARMISTIŢIU LA CONFERINŢA DE PACE 

a. DE LA LOVITURA DE STAT LA ARMISTIŢIU  

(23 AUGUST – 13 SEPTEMBRIE 1944) 

Aşa după cum s-a relevat deja, în contextul desfăşurării celui de-al doilea 

război mondial, momentul august 1944 reprezintă indiscutabil, în plan extern, o 

schimbare bruscă a situaţiei pe frontul din Răsărit în favoarea aliaţilor, şi intern, 

o mutaţie guvernamentală de aceeaşi anvergură. Între premisele externe şi 

interne ale actului de la 23 august 1944, care trebuia să ducă la ieşirea României 

din războiul împotriva Uniunii Sovietice, în prim plan se situează tratativele cu 

statele potrivnice Axei fasciste. Negocierile au început în 1941/1942 prin 

stabilirea de contacte şi sondarea reciprocă a părţilor, pentru ca în continuare 

(1943-1944) tratativele să intre într-un stadiu concret cu examinarea atentă a 

condiţiilor de armistiţiu şi pace separată oferite ori a promisiunilor făcute pentru 

cazul abandonării taberei naziste
1
. 

Tratativele duse atât de Mihai şi Ion Antonescu în numele guvernului, 

cât şi de opoziţie, reprezentată de P.N.L. şi P.N.Ţ. sau de Casa Regală, în 

capitalele ţărilor neutre, vor fi sortite eşecului datorită înţelegerilor survenite 

între aliaţi la Conferinţa de la Teheran. Totuşi, la 12 aprilie 1944 guvernul 

U.R.S.S. a comunicat lui Barbu Ştirbey la Cairo „condiţiile minime‖ ale 

armistiţiului cu România, pentru ca, în ziua următoare, ele să fi fost transmise, în 

capitala Suediei, şi lui F.C. Nanu, ministrul român la Stockholm. Ne-am referit 

deja la condiţiile oferite
2
. Pe lângă aceste condiţii minime se mai stabilea libera 

deplasare a trupelor aliate pe teritoriul României, acordul Uniunii Sovietice 

pentru anularea dictatului de la Viena şi sprijinirea României pentru eliberarea 

Transilvaniei. Antonescu a respins aceste condiţii la 15 mai 1944 deşi a 

continuat discuţiile cu ruşii la Stockholm până în august. Opoziţia, în schimb, a 

acceptat condiţiile de armistiţiu în întregime. Însă marile puteri nu mai erau 

interesate să încheie armistiţiul; anglo-americanii erau ocupaţi cu planurile de 

debarcare în Normandia şi vor propune ruşilor demarcarea temporară a unor 

zone militare după care România era lăsată în seama ruşilor. 

                                      
1
 Gh. Buzatu, coordonator, Actul de la 23 august 1944 în context internaţional, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 191. 
2
 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, La Roumanie et la Conférence de la Paix de 

Paris 1946, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, p. 60-61. 
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Aşa stând lucrurile, după înlăturarea lui Ion Antonescu, guvernul de la 

Moscova n-a mai luat în consideraţie acordul de la Stockholm, astfel că relaţiile 

cu noile oficialităţi române au fost luate de la zero. Clauzele stabilite prin 

negocierile opoziţiei au fost şi ele date uitării
3
. 

Demiterea Antoneştilor şi retragerea din Axă nu au însemnat – aşa cum 

s-a încercat să se prezinte lucrurile de către autorităţile de la Bucureşti chiar în 

noaptea de 23/24 august 1944 – şi obţinerea automată a armistiţiului. După 23 

august Bucureştii au trebuit să solicite şi să aştepte încheierea Armistiţiului cu 

Naţiunile Unite
4
. 

După 23 august s-a produs o schimbare firească în orientarea politicii 

externe a României spre aliaţii fireşti, tradiţionali, şi o revenire la ideile 

testamentare cu valoare de practică diplomatică ale lui Nicolae Titulescu
5
. 

Documentele difuzate pe posturile de radio, Proclamaţia către Ţară a 

regelui Mihai I şi Declaraţia guvernului, retransmise de mai multe ori în cursul 

nopţii de 23-24 august, au fost o mărturie în acest sens. Astfel, Regele Mihai I 

declara: „Români! Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat sa aducă 

la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării, de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. 

România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi 

Statele Unite ale Americii... Poporul nostru înţelege să fie singur stăpân pentru 

soarta sa... Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele 

naţiunii vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena, pentru 

eliberarea pământului Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină‖
6
. Iar în 

Declaraţia guvernului se arata: „în domeniul politicii externe, prima măsură 

luată de guvern a fost acceptarea armistiţiului cu Naţiunile Unite... România 

consideră de azi înainte Naţiunile Unite ca naţiuni prietene. Recunoaşterea de 

către guvernele din Moscova, Londra şi Washington a nedreptăţii făcute 

României prin dictatul de la Viena, deschide posibilitatea ca armatele române 

alături de armatele aliate, să elibereze Transilvania de Nord de ocupaţia 

străină‖
7
. 

În consecinţă, între România şi Germania a intervenit de facto starea de 

beligeranţă, constatată de jure de către guvernul român în după amiaza-zilei de 

24 august 1944
8
. 
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 Ioan Scurtu, Monarhia în România. 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 
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 Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de 

Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, p. 45.  
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În perioada cuprinsă între 23 august 1944 şi 31 august 1944 negocierile 

privind încheierea unei Convenţii de Armistiţiu au continuat la Stockholm. În 

timpul acestor negocieri ambasadoarea sovietică în capitala Suediei, A. M. 

Kollontay i-a comunicat lui F. C. Nanu că Moscova consimţea să fie introduse 

următoarele completări la condiţiile iniţiale ale armistiţiului: 

a. guvernul român va acorda armatei Germaniei 15 zile pentru a părăsi 

ţara; numai în caz de refuz armata română ar urma să lupte; b. stabilirea 

reparaţiilor va ţine seama de situaţia economică grea a României; c. se va lăsa de 

guvernul român, o zonă liberă pentru trecerea trupelor sovietice
9
. 

Ulterior guvernul sovietic a transmis că accepta încheierea la Moscova a 

unei Convenţii, pornind de la condiţiile propuse de U.R.S.S. în aprilie 1944, la 

care se adăugaseră cele trei puncte transmise prin Kollontay. 

În atare condiţii, la 28-29 august 1944 au pornit spre Moscova membrii 

delegaţiei române: Constantin Vişoianu şi Barbu Ştirbey, apoi Lucreţiu 

Pătrăşcanu însoţit de Dumitru Dămăceanu, Ghiţă Popp şi Ion Christu
10

. Dar 

discutarea concretă a termenilor Armistiţiului a început după aproape două 

săptămâni de aşteptare, la 10 septembrie 1944. Din partea Aliaţilor vor participa 

la discuţii V. M. Molotov Comisarul Poporului pentru Afaceri Străine al 

U.R.S.S., adjuncţii săi A. I. Vîşinski, şi I. M. Maiski, D. Z. Manuilski, N. V. 

Novikov, generalul V. P. Vinogradov şi contraamiralul V. L. Bogdenko, care 

reprezentau U.R.S.S., ambasadorul S.U.A., A. Harriman, şi ambasadorul Marii 

Britanii la Moscova, Archibald Clark Kerr. Convenţia de Armistiţiu avea să fie 

semnată la 13 septembrie 1944 dimineaţa, deşi a fost datată 12 septembrie. În 

numele guvernului şi Înaltului Comandament al României au semnat ministrul 

secretar de stat şi ministru al justiţiei Lucreţiu Pătrăşcanu, generalul Dumitru 

Dămăceanu, Barbu Ştirbey şi Ghiţă Popp, în vreme ce mareşalul Rodion 

Malinovski a fost autorizat de guvernele U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii să 

semneze în numele Înaltului Comandament Aliat (Sovietic)
11

. 

Este cazul să revenim asupra conţinutului Convenţiei de Armistiţiu. Ea 

cuprindea un preambul, 20 articole şi 6 anexe, însumând clauze de ordin militar, 

politic, economic, financiar şi administrativ care defineau statutul juridic 

internaţional al României până la semnarea Tratatului de Pace. După cum vom 

vedea, Armistiţiul, semnat cu/în numele celor trei Puteri Aliate (S.U.A., 

U.R.S.S. şi Marea Britanie), atunci când era în discuţie aplicarea lui lăsa totul în 

seama ocupantului sovietic, motiv pentru fiecare, oridecâteori a fost cazul, 

Înaltul Comandament Aliat indicat în document era însoţit, în paranteză, de 

termenul sovietic.  

În Preambulul Convenţiei se preciza, după cum ne reamintim, că 

„Guvernul şi Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfrângerii 
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 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 90.  



 413 

României în războiul împotriva U.R.S.S., Regatului Unit şi S.U.A. şi a celorlalte 

Naţiuni Unite, acceptă condiţiile Armistiţiului (subl. ns. – SA)‖
12
. Era o clauză 

vitală, în virtutea căreia, considerându-se stat învins în război, România avea să 

fie convocată – deopotrivă cu Italia, Finlanda, Ungaria şi Bulgaria – în faţa 

viitoarei Conferinţe de Pace. 

În primul articol se consfinţea starea de fapt a României care ieşise din 

războiul hitlerist începând cu ziua de 24 august 1944 ora 4 a.m. şi se angajase în 

războiul contra Germaniei şi Ungariei, alături de Puterile Aliate. Ţara noastră 

lua parte la război cu nu mai puţin de 12 divizii de infanterie împreună cu 

serviciile tehnice auxiliare. Operaţiunile militare ale forţelor armate române vor 

fi purtate sub conducerea generală a Înaltului Comandament Aliat (Sovietic)
13

.  

Prin prevederile teritoriale ale Convenţiei de Armistiţiu se recunoştea ca 

nulă şi neavenită hotărârea Arbitrajului de la Viena cu privire la Transilvania, iar 

guvernele aliate ale ţărilor învingătoare se declarau de acord ca acest teritoriu 

(sau cea mai mare parte a sa) să fie restituit României, însă sub condiţia 

confirmării prin Tratatul de Pace (art. 19); în schimb graniţa dintre Uniunea 

Sovietică şi România rămânea cea stabilită prin „acordul‖ româno-sovietic din 

28 iunie 1940 (art. 4)
14

, despre inexistenţa căruia am vorbit deja.  

În privinţa clauzelor economice, Convenţia de Armistiţiu prevedea la 

articolul 3 obligaţia pentru guvernul român şi Înaltul Comandament al României 

de a „asigura forţelor sovietice şi ale celorlalţi aliaţi înlesniri pentru libera lor 

mişcare pe teritoriul României, în orice direcţie dacă acest lucru este cerut de 

către situaţia militară, guvernul şi Înaltul Comandament al României acordând 

orice concurs posibil pentru o astfel de mişcare prin mijloacele lor de 

comunicaţie şi pe cheltuiala lor, pe apă şi în aer‖
15
. Articolele 7, 8 şi 9 

conţineau, de asemenea, obligaţii cu caracter economic: remiterea către Înaltul 

Comandament Aliat (Sovietic), ca trofee, a oricăror materiale de război care au 

aparţinut Germaniei şi aliaţilor săi; guvernul român nu trebuia să permită 

exportul sau exproprierea, sub orice formă, a proprietăţilor care aparţineau 

Germaniei şi Ungariei; guvernul român îşi asuma obligaţia să remită Înaltului 

Comandament Aliat (Sovietic) toate vasele aflate în porturile româneşti care 

aparţineau sau au aparţinut Naţiunilor Unite. Prin articolul 12, guvernul român 

se obliga să restituie Uniunii Sovietice toate valorile materiale luate de pe 

teritoriul ei
16

.  

Clauzele financiare includeau obligaţia guvernului român de a face „în 

mod regulat, în monedă românească, plăţile cerute de către înaltul 
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Comandament Aliat (Sovietic), pentru îndeplinirea funcţiilor sale‖ (art. 10). Dar, 

după cum am subliniat, cea mai înrobitoare obligaţie avea în vedere plata, ca 

reparaţii de război, a unei sume exorbitante. Astfel, potrivit Convenţiei, 

România era obligată „să plătească Uniunii Sovietice pentru pierderile provocate 

acesteia în timpul războiului, o compensaţie în valoare de 300 000 000 dolari 

S.U.A. într-un termen de 6 ani în mărfuri (subl. ns. – SA)‖
17

. 

Alte articole conţineau clauze ce puneau sub controlul Înaltului 

Comandament Aliat (Sovietic) tipărirea, importul şi răspândirea în România a 

literaturii periodice şi neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi film 

(art. 16)
18

. Nu lipseau nici clauzele cu caracter politic („interzicerea 

organizaţiilor fasciste şi colaborarea la arestarea criminalilor de război, 

necesitatea de a realiza o temeinică defascizare, prin dizolvarea tuturor 

organizaţiilor de tip fascist, politice, militare sau paramilitare‖ – articole 14-15) 

sau cu caracter administrativ („administraţia civilă românească este restabilită pe 

întregul teritoriu al României, afară de un sector de 50-100 Km de linia 

frontului‖ – art. 17)
19

. 

Cu reglementarea şi controlul executării condiţiilor Convenţiei de 

Armistiţiu până la încheierea păcii era însărcinată Comisia de Control Aliată 

care îşi desfăşura activitatea sub directivele generale şi la ordinele Înaltului 

Comandament Aliat (Sovietic) – art. 18
20

.  

Deşi Convenţia de Armistiţiu conţinea condiţii extrem de grele, guvernul 

român era hotărât să facă tot ce era posibil pentru îndeplinirea lor. În zilele de 

15-16 septembrie 1944 Consiliul de Miniştri al României a luat în dezbatere 

conţinutul Convenţiei şi a stabilit modalităţile de aplicare a prevederilor ei. Cu 

acel prilej, Convenţia a fost apreciată în modul cel mai corespunzător de Iuliu 

Maniu: „...o adevărată capitulaţie, nu un contract liber de armistiţiu‖
21
. Iar, în 

context, membrii delegaţiei ce se deplasase la Moscova au informat guvernul 

asupra propunerilor făcute de ei în vederea modificării în favoarea României a 

textului Convenţiei de Armistiţiu. 

La 10/11 septembrie 1944, începând cu orele 22, a avut loc prima şedinţă 

la Spiridonevka, ca şi celelalte două, cea dintâi întâlnire a delegaţiilor, prezidată 

de Molotov; atunci a fost prezentat delegaţiei române proiectul condiţiilor de 

Armistiţiu, ca şi al protocolului anexă
22

.  
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Lucreţiu Pătrăşcanu a cerut permisiunea de a examina condiţiile, apoi s-a 

hotărât că următoarea întâlnire să aibă loc în seara de 11/12 septembrie, tot la 

orele 22
23

. 

În şedinţa a doua
24

 a avut loc discutarea pe articole a textului Convenţiei 

de Armistiţiu. În ceea ce priveşte Preambulul, delegaţia română ar fi dorit o 

simplificare a redactării, însă acesta a rămas în formularea iniţială (s-a cerut 

eliminarea formulării „înfrângerea României în război‖). Referitor la articolul 1 

delegaţia română a solicitat să se precizeze data de 24 august ora 4 a.m. ca 

început al operaţiilor militare ale ţării contra Germaniei, iar Dămăceanu a arătat 

că ţara sa nu avea decât o singură unitate echipată, o alta avea doar armamentul 

personal, iar celelalte 8 divizii organizate erau lipsite de arme
25

.
 

Problemele teritoriale (art. 4 şi 20) au avut în vedere ratificarea frontierei 

în partea de nord a ţării şi revenirea Transilvaniei de nord la patria mamă (art. 20 

va deveni 19). În ceea ce priveşte clauzele economice delegaţia română a 

considerat necesară revizuirea sumei pe care România urma să o plătească 

U.R.S.S. şi prelungirea termenului pentru plaţi (art. 11), iar I. Christu s-a 

pronunţat pentru contopirea articolelor 10 şi 14. Constantin Vişoianu a făcut un 

lung apel, în care a susţinut că art. 17 lovea în principiul independentei şi 

suveranităţii româneşti
26

. Românii au mai cerut să se fixeze durata Comisiei 

Aliate de Control (art. 19) până la semnarea Tratatului de pace. Delegaţia 

României considera că s-ar fi cuvenit menţionat ca, la sfârşitul ostilităţilor, 

trupele aliate (sovietice) să părăsească teritoriul ţării şi în felul acesta să înceteze 

dispoziţiile articolelor 3, 7, 10, 14, 17, 18 şi 19
27

. 

La 12 septembrie, înaintea celei de a treia runde de discuţii, a avut loc, 

după-amiaza, la sediul Comisariatului Sovietic pentru Afacerile Străine, o 

întâlnire particulară a reprezentanţilor celor trei Mari Puteri Aliate, la care au 

participat A. I. Vîşinski, N. V. Novikov, Sir A. Clark Kerr şi A. Harriman
28

. La 

această şedinţă s-a acceptat contopirea articolelor 10 şi 14, propunerea ca data 

încetării ostilităţilor să fie 24 august 1944 ora 4 a.m., însă nu s-a acceptat 

propunerea de a se adaugă specificaţia că forţele aliate vor părăsi teritoriul 

românesc după încheierea ostilităţilor contra germanilor şi ungurilor; de 
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asemenea, nu s-a aprobat nici propunerea de a se include un articol prin care 

România să primească dreptul de a cere reparaţii Ungariei şi Germaniei
29

.  

În aceeaşi seară, tot la orele 22, s-a desfăşurat ultima şedinţă de la 

Spiridonevka
30
, începută prin anunţarea numelui mareşalului Malinovski ca 

plenipotenţiar în numele Aliaţilor învingători. La şedinţă delegaţii aliaţi au 

acceptat ziua de 24 august orele 4 a.m. ca dată a încetării ostilităţilor dintre 

România şi Naţiunile Unite. Articolul 2 a fost aprobat cu amendamentul 

delegaţiei române, articolul 3 şi anexa, articolele 4, 5, 6 şi 7 au fost acceptate 

fără modificări. Articolele 10 şi 14 au fost contopite, articolele 13 şi 15 (foste 15 

şi 16) au fost păstrate în forma anterioară, de asemenea şi următoarele – 16 (fost 

17), deşi C. Vişoianu ceruse reformularea lui, şi 17 (fost 18). În ceea ce priveşte 

art. 18 (fost 19) a fost acceptat cu două amendamente, iar art. 19 (fost 20) a ţinut 

seama de observaţiile delegaţiei române şi, în fine, ultimul articol 20 (fost 21) s-

a menţinut
31

.  

Textul stabilit, în fond un dictat, a fost semnat fără întârziere
32

. 

Nu mai este cazul să insistăm, fiind evident că stipulaţiile Convenţiei de 

Armistiţiu din 12 septembrie 1944. în litera şi în spiritul lor, reliefau faptul că 

Aliaţii trataseră România că pe o ţară învinsă, inamică, situaţie ce avea să aibă o 

influenţă decisivă asupra întregii evoluţii ce a premers semnării Tratatului de 

Pace. Prin statutul juridic internaţional introdus la 12 septembrie 1944, România 

continua să fie ... în starea de beligeranţă cu Naţiunile Unite şi, din acest motiv, 

procesul de normalizare a relaţiilor sale cu statele coaliţiei antihitleriste mai avea 

de parcurs un drum extrem dificil
33

.  

b) PREGĂTIREA PROIECTULUI TRATATULUI DE PACE  

CU ROMÂNIA ÎN CADRUL CONFERINŢELOR MINIŞTRILOR  

DE EXTERNE AI PUTERILOR ALIATE ÎNVINGĂTOARE 

(1945-1946) 

În vara anului 1945 a avut loc ultima mare întâlnire a celor trei mari 

puteri aliate, întâlnire la care conducătorii acestor puteri I. V. Stalin, H. Truman 
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 Ibidem, p. 44-45. 
30

 Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939 – 1944: România şi proba 

bumerangului, p. 343-346.  
31

 V. F. Dobrinescu, op. cit., p. 46; Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al 

doilea război mondial, I, p. 336-345. 
32

 Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939 – 1944: România şi proba 

bumerangului, p. 347-350, inclusiv anexele la art. 2-3, 10-11, 16 şi 18 (ibidem, p. 350-

351) sau anexa D pentru art. 5, 7 şi 9 (ibidem, p. 352). 
33

 Ibidem, p. 77-79; V. F. Dobrinescu, op. cit., p. 58.  



 417 

şi W. Churchill (de la 28 iulie Clement Attlee) au convenit asupra unui punct de 

vedere comun în principalele probleme legate de organizarea postbelică a ţărilor 

europene
34
. Una dintre cele mai importante hotărâri a acestei conferinţe a fost 

reglementarea situaţiei ţărilor aşa-zis satelite prin încheierea unor tratate de 

pace. În acest sens, un organism internaţional nepermanent, nou creat, Consiliul 

Miniştrilor Afacerilor Străine ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, Franţei şi 

Chinei, a fost împuternicit să elaboreze – în cursul reuniunilor sale periodice – 

tratatele de pace cu Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda în vederea su-

punerii lor Puterilor Naţiunilor Unite; totodată, urmau a se propune spre 

reglementare chestiunile teritoriale rămase în litigiu după parafarea convenţiilor 

de armistiţiu cu statele menţionate
35

. Încă de la Conferinţa de la Potsdam liderii 

Puterile Occidentale au insistat pentru ca, în România şi celelalte state est-

centrale, guvernele instalate să fie considerate „nereprezentativ‖
36

.  

Cea dintâi reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Străine 

(CMAE)
37

 a avut loc, la Londra, între 11 septembrie şi 2 octombrie 1945. 

Primele două zile au fost dedicate principiilor ce urmau să stea la baza 

proiectelor tratativelor de pace, aranjamente teritoriale, concepţiile generale ale 

drepturilor omului, obligaţiile de ordin militar cu caracter restrictiv, crearea unui 

sistem de supraveghere. Ca bază pentru elaborarea proiectelor tratativelor de 

pace s-au luat convenţiile de armistiţiu cu cele cinci ţări
38
. Conferinţă a 

rediscutat problema legitimităţii guvernelor ţărilor Europei Est-Centrale şi, în 

special, a cabinetului dr. Petru Groza
39
. A fost motivul pentru care lucrările 

conferinţei au intrat în criză, reuniunea scoţând în evidenţă dezacordul adânc 

dintre Marile Puteri; neînţelegerea izvora şi din procedura încheierii tratatelor de 

pace cu ţările foste satelite. Astfel că, în cele din urmă, la 22 septembrie 1945, 

convorbirile au fost suspendate, iar la 2 octombrie 1945 prima sesiune a 

Consiliului Miniştrilor Afacerilor Străine a luat oficial sfârşit, fără a se fi adoptat 

vreo decizie şi fără să se fi publicat nici măcar un comunicat
40

.  

O nouă conferinţă a fost convocată la Moscova, între 16 şi 26 decembrie 

1945. În cadrul preocupărilor privind organizarea postbelică a lumii, conferinţa 

a discutat şi problema României, hotărând ca S.U.A., U.R.S.S. şi Marea 
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Britanie, ca răspuns la scrisoarea regelui Minai I din 21 august 1945, să-l 

consilieze a lărgi componenţa guvernului dr. Petru Groza
41

. Mai mult, 

Conferinţa a stabilit că S.U.A. şi Marea Britanie vor recunoaşte guvernul român 

după reorganizarea acestuia, prin cuprinderea câte unui reprezentant al P.N.Ţ. 

(Iuliu Maniu) şi P.N.L. (Constantin I. C. Brătianu) şi după adoptarea unei decizii 

de a se programa cât mai curând posibil alegeri parlamentare
42
. După ce la 7 

ianuarie 1946 Emil Haţieganu şi Mihai Romniceanu, delegaţi ai partidelor 

„burgheze‖, respectiv P.N.Ţ. şi P.N.L., au depus jurământul în calitate de 

miniştri secretari de stat, la 5 februarie guvernele american şi englez au declarat 

că erau gata să recunoască guvernul român şi să restabilească relaţiile 

diplomatice cu Bucureştii
43

. 

Tot la Conferinţa de la Moscova s-a hotărât ca textul Tratatului de Pace 

cu România să fie alcătuit de miniştrii de externe ai celor trei Mari Puteri
44

.  

De asemenea, tot în urma Conferinţei de la Moscova a miniştrilor de 

externe s-a trecut la întocmirea tratatelor de pace şi cu restul statele foste 

satelite
45
, categorie în care a fost cuprinsă – deşi nu avea o bază reală – şi Italia. 

În perioada premergătoare Conferinţei de Pace de la Paris din iulie-

octombrie 1946, adjuncţii miniştrilor de externe ai S.U.A., U.R.S.S., Anglia şi 

Franţa au reuşit să stabilească conturul Tratatelor de Pace, iar problemele care 

nu s-au rezolvat urmau să fie soluţionate de titularii Externelor S.U.A., U.R.S.S., 

Angliei şi Franţei. 

Sarcina definitivării proiectelor Tratatelor de Pace cu cele cinci state 

satelite i-a revenit Conferinţei Miniştrilor de Externe care a avut loc la Paris ce 

şi-a desfăşurat lucrările în două sesiuni distincte – 20 aprilie – 16 mai 1946 şi 16 

iunie – 12 iulie 1946
46

.  

În cea de-a 19-a şedinţă a Conferinţei, din 7 mai 1946, Consiliul a 

declarat nul şi neavenit Dictatul de la Viena, restabilindu-se graniţa dintre 

Ungaria şi România cea existentă la 1 ianuarie 1938
47
. Însă, în ceea ce priveşte 

graniţa dintre România şi Bulgaria, Consiliul a hotărât că aceasta este conform 

celor fixate prin aşa-zisul Tratat de la Craiova din 7 septembrie 1940, iar nu cea 

din stabilită în 1919
48

. S-a decis ca frontiera româno-sovietică să urmeze traseul 

de după 28 iunie 1940
49
, deci în urma actului de agresiune comis de U.R.S.S. 
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fără provocare prin faimoasele note ultimative V. M. Molotov din 26-27 iunie 

1940, acceptate de guvernul de la Bucureşti
50

 

O problemă care a fost mult discutată în cele două sesiuni a fost cea 

referitoare la regimul internaţional al navigaţiei pe Dunăre. 

Molotov s-a opus categoric propunerii făcute de A. Bevin şi James F. 

Byrnes, liderii diplomatici ai Marii Britanii şi S.U.A., potrivit cărora navigaţia 

pe Dunăre urma să fie menţinută liberă şi deschisă tuturor ţărilor în condiţii de 

completă egalitate
51

. 

În faţa Conferinţei au apărut noi greutăţi, astfel că la 16 mai 1946 

lucrările au fost întrerupte pentru aproape o lună. 

În a doua sesiune (iunie-iulie 1946) au fost luate în discuţie clauzele 

economice ale Tratatului de Pace cu România. O delegaţie română, prezidată de 

R. Franasovici, a urmărit discuţiile, iar în perspectivă trebuia să sprijine 

Delegaţia guvernamentală ce avea să vină la Paris
52

. 

La şedinţa din 27 iunie 1946 au fost examinate mai multe secţiuni 

esenţiale din Proiectul Tratatului de Pace, fără a se ajunge la un acord final în 

ceea ce priveşte navigaţia pe Dunăre; nu s-a ajuns la un acord final nici în pri-

vinţa restaurării proprietăţilor Naţiunilor Unite din ţară, a clauzelor economice 

cu Germania, a prevederilor referitoare la concesiile de aviaţie şi navigaţie 

dinainte de război
53

. S-a ajuns la un deplin acord în ceea ce priveşte bunurile 

româneşti aflate pe teritoriul Naţiunilor Unite şi, de asemenea, s-a reînnoit 

prevederea ca libertatea navigaţiei pe Dunăre să intre de facto în tratatul cu 

România
54

.  

România urma să participe la Conferinţa de Pace în două comisii: una 

pentru problemele politice, iar cealaltă pentru chestiunile economice. Unii dintre 

delegaţii români, sosiţi la Paris la 11 iulie 1946, au avut misiunea de-a se ocupa 

cu următoarele probleme:  

a. studierea Proiectului Tratatului de Pace cu România comparativ cu 

textele proiectelor celorlalte Tratate, în special clauzele economice; 

b. elucidarea punctelor neclare prin convorbiri cu membrii delegaţiilor 

statelor aliate care participaseră la elaborarea textelor;  

c. întâlniri şi discuţii cu diferite personalităţi din cercurile diplomatice 

ale Puterilor Aliate asupra Proiectului de Tratat; 

d. pregătirea de studii analitice şi proiecte de memorii asupra clauzelor 

economice necesare delegaţiei guvernamentale ce urma să ia parte la Conferinţa 
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de Pace, întocmirea altor documente care să servească drept suport pentru 

punctele de vedere formulate în cadrul Conferinţei
55

. 

În aşteptarea Delegaţiei guvernului român, Comisia a pregătit un 

memoriu general asupra clauzelor economice, două memorii asupra capacităţii 

de plată şi de transfer, memorii referitoare la anexele cu privire la petrol şi vase.  

La 31 iulie 1946 a fost publicat, simultan, la Londra, Paris, Moscova şi 

Washington, Proiectul Tratatului de Pace cu România
56

.  

Preambulul proclama încetarea stării de război dintre România şi 

Naţiunile Unite, însă nu se făcea nici o aluzie la declaraţia de război a României 

împotriva Ungariei la 8 septembrie 1944. Tot în Preambul s-au inserat, la voinţa 

învingătorilor, mai multe inexactităţi, toate convenabile însă făuritorilor păcii, şi 

anume: aceea că România ar fi participat activ la războiul contra Germaniei 

începând doar cu data de 12 septembrie 1944, deci o dată cu semnarea 

Armistiţiului, iar nu de la 24 august ora 4 a.m., cum s-a petrecut în realitate. De 

asemenea, nu s-a recunoscut României calitatea de cobeligerant
57

. 

Partea I – Frontiere (art. 1 şi 2) – viza reglementarea teritorială; s-a restabilit 

frontiera occidentală aşa cum a fost hotărâtă prin Tratatul de la Trianon (4 iunie 

1920), dar Proiectul Tratatului de Pace consacra grave amputări teritoriale (Basarabia, 

Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, Cadrilaterul)
58

. 

Partea a II-a – Clauze politice – poate fi împărţită în două secţiuni: prima 

(art. 3-6) cuprindea în esenţă prevederile Convenţiei de Armistiţiu din 12/13 

septembrie 1944, iar a doua (art. 7-10) reglementa obligaţiile României privind 

recunoaşterea Tratatelor de Pace ce urmau a fi încheiate cu Italia, Ungaria, 

Bulgaria şi Finlanda, încetarea stării de război cu Ungaria şi efectele războiului 

asupra tratatelor României dinainte de război
59

. 

Partea a III-a – Clauze militare (art. 11-20) – reflecta faptul că România 

a fost tratată ca ţară învinsă, căreia nu i s-a recunoscut calitatea de cobeligerantă. 

Clauzele militare reglementau limitarea armamentului, o serie de obligaţii ce 

reveneau României în ceea ce priveşte instruirea militară, interdicţia de a 

produce sau de achiziţiona materiale de război, repatrierea prizonierilor de 

război români
60

.  

Partea a IV-a – Retragerea trupelor aliate din România (art. 21) – 

prevedea evacuarea României în 90 de zile de la intrarea în vigoare a Tratatului 

de Pace. Numai U.R.S.S. îşi rezerva dreptul de a menţine pe teritoriul român 

trupe
61

. 
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Partea a V-a – Reparaţii şi restituiri (art. 22-23) – stabilea plata 

reparaţiilor pe care România trebuia să le achite Uniunii Sovietice (nu vor fi 

efectuate în totalitatea lor ci numai în parte şi eşalonate pe mai mulţi ani). De 

asemenea, România avea obligaţia de a restitui bunurile ridicate de pe teritoriul 

Naţiunilor Unite şi aflate în România, în bună stare
62

.  

Partea a VI-a – Clauze economice (art. 24-33) – conţinea cele mai grele 

prevederi pentru România. Putem spune că existau două categorii de clauze: 

acelea asupra cărora cei patru miniştri de externe căzuseră de acord şi acelea 

care erau în litigiu. Clauzele economice ale Proiectului Tratatului de Pace 

constituiau o sarcina greu de îndeplinit; în special art. 24 şi anexele sale („4D 

Petrolul‖ şi „4C Vase‖), articolele 25 şi 27, prin care Bucureştii renunţau la 

creanţele sale asupra Germaniei şi supuşilor ei, art. 30 prin care România era 

obligată ca timp de 18 luni să acorde ţărilor care făceau parte din Naţiunile 

Unite clauza naţiunii celei mai favorizate. Pe lângă toate acestea, clauzele 

economice compromiteau iremediabil refacerea şi dezvoltarea economiei 

României
63

.  

Partea a VII-a – Clauze relative la Dunăre – prevedea, conform 

propunerii anglo-americane, ca navigaţia pe Dunăre să fie liberă şi deschisă, în 

condiţii de deplină egalitate
64

.  

Partea a VIII-a – Clauze finale – avea un caracter contradictoriu; art. 38 

era susceptibil de a fi cel mai mult criticabil, incluzând disponibilitatea 

României de a ratifica Tratatul, iar, pe de altă parte, obligaţia ca, indiferent dacă 

a fost sau nu ratificat, documentul avea să intre negreşit în vigoare
65

.  

Cu toate neajunsurile, Proiectul Tratatului de Pace a marcat – pentru 

România, precum şi în cazul Italiei, Finlandei, Ungariei sau Bulgariei – sfârşitul 

unei perioade importante în procesul făuririi păcii şi normalizării relaţiilor cu 

Puterile Aliate de către fostele state satelite/aliate ale Germaniei hitleriste. 

 

*** 

Recapitulând, constatăm că la Londra (septembrie – octombrie 1945) a 

avut loc cea dintâi reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai 

S.U.A., U.R.S.S. şi Angliei (CMAE), unde s-a convenit ca, pentru elaborarea 

Tratatelor de Pace, Convenţiile de Armistiţiu încheiate cu Italia, România, 

Ungaria, Finlanda şi Bulgaria să constituie baza negocierilor
66
. Următoarea 

conferinţă s-a întrunit la Moscova (16-26 decembrie 1945), unde însă au 

predominat problemele politicii interne de la Bucureşti, hotărându-se lărgirea 

guvernului comunizant al dr. P. Groza, prin includerea unor reprezentanţi ai 
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P.N.Ţ. şi P.N.L.
67
. După ce, la 7 ianuarie 1946, recomandarea de la Moscova s-a 

împlinit la Bucureşti, la 5 februarie 1946 guvernele S.U.A. şi Marii Britanii au 

restabilit relaţiile diplomatice cu România
68
. Între timp, la Moscova se decisese 

ca Proiectul Tratatului de Pace cu România să fie alcătuit de miniştrii de externe 

ai U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii
69
. Astfel că, pentru redactarea Proiectului 

Tratatului de Pace cu România, s-au întâlnit la Paris, în două sesiuni (20 aprilie-

16 mai şi 16 iunie-12 iulie 1946), adjuncţii miniştrilor de Externe ai Marilor 

Puteri, în cea de-a III-a sesiune a CMAE
70
. În acel context, la 7 mai 1946, 

CMAE a declarat nul şi neavenit Dictatul de la Viena, restabilindu-se graniţa 

dintre România şi Ungaria la cea existentă la data de 1 ianuarie 1938
71

. Relativ 

la graniţa dintre România şi Bulgaria, CMAE a decis s-o menţină pe cea stabilită 

prin Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940, recunoscut ca atare, astfel 

încât Cadrilaterul rămânea Bulgariei. În timp ce relativ la frontiera dintre 

România şi U.R.S.S. se menţinea prevederea Convenţiei de Armistiţiu, în sensul 

că se consfinţea, o dată în plus, graniţa fixată în urma notelor ultimative 

sovietice din 26-27 iunie 1940. La sesiunea din iunie-iulie a CMAE s-au 

examinat alte probleme (regimul Dunării, restaurarea proprietăţilor Naţiunilor 

Unite, bunurile româneşti din străinătate etc.), în privinţa cărora, însă, nu s-au 

realizat înţelegeri sensibile, care rămâneau în sarcina Conferinţei Păcii. 

Totodată, s-a admis ca România să participe la Conferinţa Păcii de la Paris în 

lucrările a două comisii: una pentru problemele politice şi, cealaltă, pentru 

problemele economice. Finalmente, după ce la 29 iulie 1946 lucrările 

Conferinţei de Pace de la Paris fuseseră inaugurate, la 31 iulie 1946 deciseră şi, 

simultan, la Londra, Paris, Moscova şi Washington, s-au publicat proiectele 

Tratatelor de Pace cu Italia, România, Ungaria, Bulgaria şi Finlanda.  

Tratatul cu România cuprindea un Preambul, 38 de articole, 8 părţi şi 6 

anexe
72

.  

În consecinţă, România urma să se confrunte cu noi nedreptăţi şi cu noi 

surprize
73

. 
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Presa din ţară a reţinut, cu încredere, faptul invitării delegaţiei României 

la forumul păcii de la Paris
74
, pentru a expune poziţia Bucureştilor, ori anularea 

fără discuţii a Dictatului de la Viena din 1940
75

. S-a insistat, adesea, asupra 

aspectelor procedurale intervenite
76
. Nu o singură dată, presa, care suporta din 

plin rigorile regimului Armistiţiului, a insistat şi asupra clauzelor inconvenabile 

pentru România, deşi precumpănitor a fost tonul optimist
77
. Semnificativ, în 

acest sens, era tonul dat de „Timpul‖ la 18 iulie 1946 şi care, reţinând declaraţia, 

recentă pe atunci, a secretarului de stat al S.U.A., James F. Byrnes, asigura că 

„perspectivele păcii sunt luminoase”
78
. De altfel, cu totul încrezători se 

declaraseră din start toţi membrii guvernului români, reuniţi în şedinţă plenară 

sub preşedinţia dr. P. Groza, la 19 octombrie 1945, după închiderea lucrărilor 

Forumului Păcii din Capitala Franţei, ediţia 1946
79

. 

c) CONFERINŢA DE PACE DE LA PARIS 

DESCHIDEREA ŞI INVITAREA ROMÂNIEI 

Conferinţa de Pace de la Paris şi-a început lucrările la 29 iulie 1946, în 

Palatul Luxembourg, cu participarea reprezentanţilor a 32 de state, dintre care 

21 de state cu vot deliberativ
80

: Australia, Belgia, Bielorusia, Brazilia, Canada 

China, Cehoslovacia, Etiopia, Grecia, India, Iugoslavia, Franţa, Norvegia, Noua 

Zeelandă, Ucraina, U.R.S.S., S.U.A., 6 state cu vot consultativ – Mexic, Cuba, 

Egipt, Iran, Albania şi Austria, fiind considerate „invitate‖ statele „învinse‖: 

Italia, România, Finlanda, Ungaria şi Bulgaria
81

.  

Discursul inaugural a fost ţinut de Georges Bidault, ministrul de Externe 

al Franţei, în calitate de reprezentant al ţării gazdă. În încheierea intervenţiei 
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sale, Bidault a apreciat că: „Lunga suferinţă a lumii, aşteptarea răbdătoare a 

popoarelor, neliniştea celor slabi, imensa speranţă a oamenilor cu sufletul 

simplu şi cu inima dreaptă se îndreaptă astăzi spre noi pentru a ne cere să 

îndepărtăm pentru totdeauna proorocirile rele ale profeţilor nenorocirii şi să 

adâncim înţelegerea mutuală în serviciul justiţiei, libertăţii, lumii scăpate de 

acest flagel numit război. Am suferit toţi ducându-1, deci să-1 desfiinţăm. A 

bătut ceasul pentru a începe şi a izbuti. Declar deschisă Conferinţa de Pace”
82

. 

Cei patru miniştri de Externe ai S.U.A., Angliei, Franţei şi U.R.S.S. s-au 

bucurat de statutul de preşedinţi ai forumului păcii; dintru început, s-a stabilit ca 

activitatea Conferinţei să se desfăşoare atât în şedinţe plenare, cât şi pe comisii. 

S-au format un Secretariat general şi nu mai puţin de nouă comisii: o comisie 

generală, cinci comisii politice şi teritoriale, două comisii economice (una 

pentru Italia şi una pentru Balcani şi Finlanda), una militară şi o alta juridică
83

. 

Conferinţa nu putea lua hotărâri ci avea doar competenţa de a face recomandări 

asupra Proiectelor Tratatelor de Pace pentru a fi prezentate spre examinare şi 

avizare Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe
84

. 

Conferinţa a hotărât ca, începând de la 10 august 1946, Italia, România, 

Ungaria, Bulgaria şi Finlanda să-şi poată expune punctele lor de vedere pe 

marginea Proiectelor Tratatelor de Pace în dezbatere
85

.  

În acelaşi timp, la Bucureşti Consiliul de Miniştri, în şedinţa din 9 august 

1946, a luat în discuţie invitaţia guvernului francez, care, în numele Naţiunilor 

Unite, solicita prezenţa unei delegaţii române la Conferinţa de Pace
86
. Într-unul 

din editorialele ziarelor din acea perioadă se arăta că: „Invitaţia cheamă o 

delegaţie liberă şi conştientă a unui stat, despre care nu se poate preciza dacă 

face parte din categoria învinşilor sau a învingătorilor, să expună punctul de 

vedere al ţării; are dreptul şi datoria să expună numai acest punct de vedere‖, iar 

în continuare: „invitaţia României la Conferinţa de Pace are o semnificaţie 

adâncă de acceptare – pentru prima dată de la 1939 – a ţării noastre în sânul 

democraţiilor cu toate consecinţele şi particularităţile care se trag din aceasta‖
87

. 

Tot la 9 august, Consiliul de Miniştri a dezbătut şi aprobat poziţia de 

principiu a României faţă de problemele ce urmau a fi dezbătute şi aprobate la 

Conferinţa de Pace şi a stabilit componenţa delegaţiei. Din delegaţie au făcut 

parte preşedintele Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Tătărescu, 
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vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul Afacerilor Externe, 

conducătorul de drept al delegaţiei, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Secretar general 

al C.C. al P.C.R. şi ministru al Comunicaţiilor şi Lucrărilor publice, Lucreţiu 

Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei, Ştefan Voitec, ministrul Educaţiei Naţionale, 

Lothar Rădăceanu, ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale, Ion Gheorghe 

Maurer, ministru subsecretar de stat, dr. Florica Bagdasar, ministrul Sănătăţii, 

precum şi Elena Văcăroiu, Şerban Voinea, generalul de brigadă adjutant 

Dumitru Dămăceanu, ambasadorii României în S.U.A., Anglia şi Franţa, 

respectiv Mihai Ralea, R. Franasovici, Simion Stoilov, ministrul plenipotenţiar 

la Haga, Horia Grigorescu, experţi: Victor Bârlădeanu administratorul Băncii 

Naţionale a României, Virgil Constantinescu, Bucur Şchiopu, Eugen Filotti, Ion 

Christu, Titus Cristureanu, Alexandru Bianu, Daniel Danielopol
88

. 

În declaraţia referitoare la atitudinea României în faţa de Conferinţei de 

Pace de la Paris, dr. Petru Groza, preşedintele Consiliului de Miniştri, a precizat: 

„Pe baza contribuţiei militare şi economice pe care a adus-o, cu începere de la 

23 august 1944, în lupta împotriva hitlerismului, România este în drept să ceară 

şi să obţină recunoaşterea calităţii sale de ţară cobeligerantă... Să ceară şi să 

obţină o îmbunătăţire esenţială a condiţiunilor privitoare la limitarea 

armamentului‖
89

. 

În continuare se arăta: „Reparaţiunile şi restituirile cerute prin Proiectele 

Tratatelor de Pace, în plus faţă de condiţiunile Convenţiei de Armistiţiu, vor 

avea ca urmare faptul că România va ajunge repede în situaţia de a nu putea să 

le îndeplinească‖. De asemenea, dr. Petru Groza declara, în numele guvernului 

român, că pentru a-şi putea îndeplini obligaţiunile ce decurg din tratatele de pace 

România trebuia să dispună de întreaga libertate a politicii sale economice şi în 

consecinţă stipulaţiunile art. 30 din Proiect trebuiau înlăturate. În declaraţie se 

exprima adânca recunoştinţă şi mulţumire pentru încadrarea Ardealului de Nord 

în graniţele României şi se considera că problema regimului Dunării nu puteau 

fi rezolvată prin Tratatele de Pace
90

. 

În acelaşi timp, au fost făcute publice şi punctele de vedere ale partidelor 

de opoziţie.  

Delegaţia română a sosit la Paris la 11 august 1946; ea a fost împărţită în 

grupe sau comisii pe probleme: 

1. teritoriale şi politice; 

2. economice; 

3. militare şi juridice; 

4. informative
91

.  
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Comisia centrală, diriguitoare în toate privinţele, era compusă din Gh. 

Tătărescu, Gh. Gheorghiu-Dej, I. Gh. Maurer, Florica Bagdasar. Comisia pentru 

probleme teritoriale şi politice era alcătuită din Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan 

Voitec, Richard Franasovici; cea pentru problemele economice din Gh. 

Gheorghiu-Dej şi L. Rădăceanu; cea pentru problemele militare era prezidată de 

D. Dămăceanu, iar cea informativă era condusă de Simion Stoilov
92

.  

La 13 august 1946 Gh. Tătărescu a expus, în faţă celei de-a 15 şedinţe 

plenare a Conferinţei Păcii, Declaraţia României la Conferinţa de Pace
93

. Cu 

acel prilej, Gh. Tătărescu a prezenta observaţiile guvernului de la Bucureşti 

privind clauzele politice, militare şi economice ale Proiectului Tratatului de 

Pace. Şeful diplomaţiei Bucureştilor a insistat
94

 ca României să i se recunoască 

calitatea de putere cobeligerantă, iar reprezentanţii Naţiunilor Unite să 

recunoască că România intrase în războiul contra Germaniei şi Ungariei nu după 

Convenţia de Armistiţiu, aşa cum – ne reamintim – se inserase o prevedere în 

Preambulul Proiectului Tratatului de Pace, ci la 24 august 1944. Şi aceasta 

întrucât, a specificat vorbitorul, „starea de război cu Germania şi Ungaria a fost 

consecinţa Proclamaţiei Maiestăţii Sale Regelui Mihai şi a Declaraţiei 

guvernamentale din 23 august care reprezentau amândouă sentimentele şi voinţa 

poporului‖
95
. Gh. Tătărescu susţinea în continuare că, întrucât România a dus 

războiul nu numai împotriva Germaniei ci şi împotriva Ungariei horthyste, legea 

internaţională acorda României dreptul de a solicita foştilor ei inamici reparaţii 

şi despăgubiri. Referindu-se la clauzele militare, Gh. Tătărescu a solicitat o 

ameliorare. 

Liderul delegaţiei române a exprimat, din primul moment, recunoştinţă 

pentru prevederea formulată în art. 2 ce declara sentinţa de la Viena din 30 

august 1940 nulă şi neavenită
96

. 

Declaraţia conducătorului delegaţiei a produs o impresie pozitivă prin 

înţelepciunea, sobrietatea şi demnitatea ei; constatări elogioase au făcut Ernest 

Byrnes, A. I. Vîşinski, Jan Masaryk. Apoi ziarele franceze au fost unanime în a 

acorda cuvenita apreciere declaraţiei guvernului român
97

. 

Toate manifestările l-au îndreptăţit pe corespondentul special al ziarului 

„Universul‖ să transmită: „Putem afirma că dintre ţările foste inamice, România 

a făcut cea mai bună impresie la Conferinţă. 
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Memoriul delegaţiei române a fost singurul care nu a ridicat împotrivă 

nici o voce din cele 21‖
98

. 

Paralel cu delegaţia oficială a guvernului român, la Conferinţa de Pace a 

activat şi un grup al rezistenţei externe constituit din 15 fruntaşi români din 

exil
99

.  

Având în vedere statutul internaţional de facto şi de jure al României, 

acela de stat ocupat de către U.R.S.S.S, diplomaţia Bucureştilor n-a putut susţine 

acţiunile ce ar fi preîntâmpinat răşluirea unor provincii, în speţă acelea 

revendicate (mai bine zis, deja în componenţa!) de către U.R.S.S. De altfel, 

delegaţia guvernamentală a avut mandatul să susţină interesele naţionale doar în 

ceea ce priveşte graniţa de vest, statutul de cobeligerant, ameliorarea unor clauze 

politice şi militare, dar să nu ridice oficial (după cum nici nu a făcut-o) 

problemele privind relaţiile româno-sovietice sau apartenenţa Basarabiei, a 

Nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa
100

. În ceea ce priveşte primele probleme 

între cele două tabere exista o deplină unitate de vederi. Însă grupul de diplomaţi 

aflat în exil (Grigore Gafencu, V. V. Tilea, Alexandru Cretzianu, Cornel Bianu, 

Brutus Coste), la solicitarea lui Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brătianu şi a altor 

lideri politici de la Bucureşti ori dând glas propriei lor conştiinţe, a desfăşurat o 

intensă activitatea pentru a apăra şi impune drepturile României asupra 

Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa, cerând „aplicarea Chartei 

Atlanticului‖
101

.  

d) PROBLEMELE ROMÂNEŞTI  

ÎN DEZBATEREA CONFERINŢEI PĂCII 

Începând cu 16 august activitatea Conferinţei de Pace s-a desfăşurat pe 

comisii
102
. În consecinţă, între 16 august şi 12 septembrie Comisia Politică şi 

Teritorială pentru România, având ca preşedinte pe D. Z. Manuilski (Ucraina) şi 

vicepreşedinte pe N. J. Wadia (India), a dezbătut prevederile relativ la: 

Preambul, Partea I (referitoare la frontiere); Partea a II-a (referitoare la clauzele 

politice); Partea a IV-a (retragerea forţelor aliate din România) şi Partea a VIII-a 

(clauzele finale)
103
. Lucrările propriu-zise ale Comisiei Politice şi Teritoriale 
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pentru România au început la 24 august 1946, când s-a examinat Preambulul 

Tratatului
104
. În observaţiile generale înaintate forumului păcii la 23 august 

1946, delegaţii noştri au insistat pentru: 

a. recunoaşterea calităţii de cobeligerantă; 

b. faptul că România s-a găsit efectiv în război cu Germania hitleristă din 

noaptea de 23/24 august 1944, iar nicidecum de la 12 septembrie 1944; 

c. faptul că, din 7 septembrie 1944, România a purtat război şi contra 

Ungariei horthyste
105

. 

În şedinţa din 27 august delegaţia ucraineană a propus să se adauge la 

alineatul al treilea al Preambulului cuvintele „în calitate de putere cobeligerantă‖ 

(propunere respinsă cu 8 voturi contra şi 4 pentru)
106

. Delegatul Cehoslovaciei a 

propus să se adauge la alineatul al treilea al Preambulului cuvintele „dar şi 

împotriva Ungariei‖, propunere de asemenea respinsă cu 8 voturi contra şi 4 

pentru
107

. A fost respinsă şi cererea de schimbare a datei intrării în război şi 

astfel Comisia a adoptat Preambulul în ansamblul său
108

.  

Începând cu aceeaşi dată Comisia Politică şi Teritorială a luat în discuţie 

textul articolului 2. Reprezentantul australian, constatând identitatea acestui 

articol al Proiectului Tratatului cu România cu un articol din Tratatul cu 

Ungaria, a considerat necesar ca reuniunea să fie informată de decizia Comisiei 

pentru Ungaria în aceeaşi chestiune
109

.  

Delegatul sovietic a subliniat că atât el, cât şi colegul său din Comisia 

pentru Ungaria erau în posesia unui memorandum prin care Budapesta solicita 

anumite schimbări în art. 2. 

În şedinţa din 29 august s-a hotărât să fie audiată delegaţia maghiară, 

audiere la care să fie invitată şi delegaţia română
110

.  

La 31 august 1946, comisiile română şi ungară, reunite, au ascultat 

discursul lui Paul Auer, ministrul Ungariei la Paris care a prezentat cererile ţării 

sale
111
. El a prezentat vechile cereri dar de această dată la o scară mai redusă 

limitându-se la una considerată modestă: 4 000 Km
2
 cu oraşele Satu Mare, 

Carei, Oradea şi Arad
112
. Peste câteva zile, la 2 septembrie 1946, s-a ţinut a doua 

parte a reuniunii, fiind audiat liderul delegaţiei române
113

. Gheorghe Tătărescu 
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în discursul ţinut, la 2 septembrie 1946, în faţa celor două comisii, s-a întemeiat 

pe argumente solide cu date istorice, etnice şi economice
114

. În încheierea 

acestui discurs diplomatul român declara că „orice act tinzând să modifice fron-

tiera româno-ungară ar echivala cu distrugerea unei opere de justiţie şi cu 

crearea unui nou focar de agitaţie în această parte a Europei şi, de aceea, cerem 

să binevoiţi a consacra decizia din 7 mai 1946 a celor patru miniştri ai afacerilor 

externe şi a respinge revendicările ungare‖
115

. 

La 5 septembrie 1946, Comisia Politică şi Teritorială pentru România, în 

cea de-a opta şedinţă a sa, a adoptat textul articolului 2 al tratatului cu 10 voturi 

pentru şi 2 abţineri. În privinţa celorlalte graniţe ale României (cu U.R.S.S. şi 

Bulgaria), din motivele expuse, nu s-au ridicat nici un fel de probleme
116

.  

Începând cu şedinţa din 3 septembrie 1946, Comisia Politică şi 

Teritorială a luat în dezbatere clauzele politice (articolele 3-10) şi clauzele 

finale. Au fost adoptate fără modificări articolul 3 cu 11 voturi pentru şi o 

abţinere, iar articolele 4, 5 şi 6 în unanimitate
117
. De asemenea, articolele 7, 8 şi 

10. La capitolul clauzelor finale (articolele 35, 36, 37 şi 38), deşi delegaţia 

română n-a făcut nici o observaţie, au avut loc dezbateri largi, ca urmare a 

amendamentelor prezentate de unele delegaţii
118

. 

Guvernul român a formulat observaţii şi propuneri şi la partea a III-a a 

Proiectului Tratatului de Pace referitoare la clauzele navale, militare şi aeriene 

(12 septembrie 1946)
119

. 

Comisia militară a patronat trei şedinţe cu privire la Proiectul Tratatului 

de Pace cu România, în cea de-a 28-a şedinţă fiind adoptate definitiv clauzele 

militare şi anexele.  

Au fost aprobate, fără nici o modificare articolele 11-20, precum, şi 

anexele 2 şi 3
120

. 

Clauzele economice au fost analizate în Comisia Economică pentru 

Balcani şi Finlanda, ale cărei lucrări s-au desfăşurat între 16 august şi 12 

octombrie 1946, sub preşedinţia lui Josef Korbel (Cehoslovacia)
121

. 

Delegaţia română a prezentat încă de la 23 august 1946 un memorandum 

detaliat privitor la articolele şi anexele cu caracter economic, în special 

observaţii la articolele 22, 23, 24, 26, 27, 29 şi 30 precum şi la anexele 4 şi 6
122

. 
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Delegaţia australiană s-a opus propunerilor privind acordarea de reparaţii 

Uniunii Sovietice în Balcani, propunând instituirea unei comisii speciale care să 

hotărască sumele datorate ca despăgubiri de statele foste inamice precum şi 

modalităţi de plată; Molotov se va opune acestei propuneri
123

. După lungi 

discuţii articolul 22 va fi adoptat în forma iniţială şi în unanimitate.  

La 10 septembrie 1946 în şedinţa Comisiei Politice şi Teritoriale pentru 

România Lordul Hood a propus un amendament în sensul ca proprietatea şi 

drepturile evreilor să fie protejate prin Tratatul de Pace; delegaţii U.R.S.S., 

Franţei, Cehoslovaciei au relevat că asemenea prevederi există înscrise în 

Constituţia României
124

.  

Totuşi, propunerea a fost adoptată cu 7 voturi contra 5
125

.  

În şedinţa din 18 septembrie 1946 s-au mai discutat alte două 

amendamente: cel britanic, care susţinea inserarea în Tratat a unor dispoziţiuni 

speciale care să prevadă anumite dispoziţiuni pentru armatorii vaselor aflate în 

apele româneşti, a fost respins cu 9 voturi contra 4, iar Iugoslavia s-a abţinut; o 

altă propunere britanică prevăzând condiţiile pentru reluarea activităţii 

societăţilor de asigurare din România aparţinând supuşilor Naţiunilor Unite a 

fost admisă cu 9 voturi pentru 5 contra
126

.  

Pe ordinea de zi a Comisiei Economice pentru Balcani şi Finlanda din 23 

septembrie 1946
127

 figura chestiunea compensaţiilor pretinse României de către 

Marea Britanie şi S.U.A. pentru daunele suferite de societăţile petroliere în care 

supuşi ai Naţiunilor Unite au investit capitaluri. La această şedinţă, 

reprezentantul S.U.A. a propus un amendament în sensul ca România să fie 

scutită de reparaţiuni pentru pagubele cauzate Naţiunilor Unite în Transilvania 

de Nord, pe când această regiune nu era sub controlul guvernului de la Bucureşti 

(1940-1945), amendament admis, în unanimitate. Delegatul american, sprijinit 

de către cei ai Marii Britanii şi Franţei, a cerut ca despăgubirile să fie depline, 

adică plătite integral, dar reprezentantul U.R.S.S. a sugerat ca despăgubirile să 

fie plătite în proporţie de 1/3. Însă nu s-a ajuns la nici o înţelegere
128

. 

Cu toate obiecţiile justificate ale delegaţilor români, clauzele economice 

s-au adoptat, fără modificări. Articolele 22, 23, 25, 28 şi 33 au fost aprobate în 

întregime; au fost adoptate fără schimbări paragrafele 3, 5, 6, 7, 8 b şi 8 c ale 

articolului 24, paragrafele 1, 2, 4 şi 5 ale articolului 29, anexa 4, secţia A, 

alineatele 1, 3, 5, 6 şi 8, anexa 6, secţia A. Cu modificări, în unanimitate, au fost 

adoptate paragrafele 1, 2, 4 bis ale articolului 24, paragraful 3 al articolului 29, 
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articolul 32, anexa 4 secţia A, alineatele 4 şi 7, iar cu majoritate de 2/3 

paragraful 8 a al articolului 24 şi paragrafele 1, 2 şi 3 ale articolului 26
129

.  

Un loc distinct în cadrul lucrărilor Conferinţei de Pace 1-au ocupat 

problemele legate de statutul internaţional al Dunării. La 2 octombrie 1946 

Comisia Economică pentru Balcani şi Finlanda a adoptat, după lungi discuţii, o 

propunere franceză de a se introduce o clauză în Tratatul de pace cu România 

prin care să garanteze libertatea de navigaţie pe Dunăre; articolul prevedea 

convocarea unei conferinţe care să stabilească regulamentul pe acest fluviu (9 

voturi contra 5)
130
. La conferinţă urmau să participe cele patru Mari Puteri şi 

reprezentanţii statelor danubiene; această conferinţă se va ţine la şase luni de la 

intrarea în vigoare a Tratatului de Pace cu România
131

.  

Simultan cu desfăşurarea Conferinţei de Pace, în ţară s-a depus o largă 

activitate de informare a populaţiei, de clarificare a problemelor ce se ridicau în 

faţa ţării, de explicare a poziţiilor adoptate de diferitele delegaţii străine
132

. 

Numeroşi oameni politici, intelectuali de frunte au subliniat lipsa de realism a 

multora dintre prevederile inserate în Tratatul de Pace. În unele din problemele 

de importanţă majoră ca acelea privind anularea Dictatului de la Viena, 

prevederile economice împovărătoare, calificarea României ca satelit al 

Germaniei, reducerea armamentului şi a forţelor armate, toate forţele politice ale 

ţării au susţinut perseverent rezolvarea acestor probleme în favoarea ţării 

noastre
133

. 

Grupul de reprezentanţi ai partidelor de opoziţie, care acţiona la Paris 

separat de delegaţia oficială, nemulţumit cu temei de rezultatul acţiunilor 

anterioare, a hotărât să elaboreze un memoriu final menit să arate „nedreptăţile 

şi pagubele suferite de România din ziua acordului din 23 august 1939 şi până la 

semnarea Tratatului de Pace‖. 

Acest document a fost înaintat Conferinţei la 9 octombrie 1946, în ajunul 

prezentării Tratatului cu România în plenul forumului parizian al păcii
134

. 
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e) ADOPTAREA PROIECTULUI TRATATULUI DE PACE  

DE CĂTRE CONFERINŢA DE PACE 

Discuţiile generale asupra Tratatului de Pace cu România s-au 

desfăşurat, la 10 octombrie 1946, în cadrul şedinţelor plenare 37-39 ale 

Congresului Păcii, prezidate de liderul diplomaţiei sovietice, V. M. Molotov
135

. 

S-au impus, prin amploarea şi semnificaţia intervenţiilor lor, Senatorul 

Vandenberg (S.U.A.)
136

, Edward Kardelj (Iugoslavia)
137

, E. Bevin, şeful 

diplomaţiei britanice
138

, V. M. Molotov
139

 şi generalul Heliodor Pika 

(Cehoslovacia)
140
, care au prezentat propuneri şi comentarii în cursul reuniunilor 

37-38, în vreme ce şedinţa 39 a fost rezervată adoptării prin vot distinct, pentru 

fiecare articol (1-34) şi anexă (I-VI), a Proiectului de Tratat de Pace
141

.  

În context, ample dezbateri a provocat îndeosebi art. 34. Astfel, 

Senatorul Vandenberg a pledat pentru a nu se lua în considerare interesele 

statelor riverane ex-inamice, în timp ce şeful delegaţiei iugoslave, Kardelj, a 

susţinut ca reglementarea regimului Dunării să se facă prin negocieri ulterioare 

numai de către statele riverane. Punctul de vedere al U.R.S.S. în această privinţă 

a fost expus chiar de cel care conducea lucrările plenului, V. M. Molotov
142

, 

care a respins argumentele delegatului american
143
. Ernest Bevin va susţine însă 

prevederile articolului 34 şi va cere acceptarea lui de către delegaţiile statelor 

aliate şi asociate
144

. Disputele intervenite n-au prejudiciat, în final, adoptarea art. 

34 va fi aprobat cu majoritate de voturi
145
, după cum fusese trecut şi prin 

Comisia Economică pentru Balcani şi Finlanda. 

Vorbitorii au abordat şi alte probleme (crearea unor societăţi mixte, 

clauza naţiunii celei mai favorizate – Bevin şi, respectiv, Vandenberg), dar şi 

chestiunea Transilvaniei de Nord, pentru care a „pledat‖ în favoarea României 

chiar V. M. Molotov, desigur ... după ce U.R.S.S. îşi văzuse realizate pretenţiile 

teritoriale în ce privea nord-estul istoric al României; vorbitorul a condamnat 

„regimul fascist al lui Antonescu‖, iar în faţa areopagului păcii insista, în chip 
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făţarnic, pentru respectarea „dorinţelor poporului român şi pentru sale legitime 

naţionale (subl. ns. – SA)‖
146

. 

În general, articolele şi anexele au primit aceleaşi verdicte după cum ele 

fuseseră aprobate şi în comisii; cele care n-au întrunit în comisii unanimitate sau 

două treimi au avut aceeaşi soartă în şedinţa plenară
147

. Ca atare, Preambulul a 

fost aprobat cu o mică modificare, iar articolele 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 35, 38 

şi anexa 1 în unanimitate; articolul 3 cu 11 voturi pentru şi o abţinere, iar 

articolul 37 cu 11 voturi pentru şi unul împotrivă. Articolul 2 a fost aprobat cu 

10 voturi pentru şi două abţineri
148

. În suficiente cazuri, unele clauze ale 

Tratatului au rămas să fie definitivate la viitoarea reuniune – cea de a IV-a – a 

liderilor diplomatici ai Marilor Puteri (CMAE) din noiembrie-decembrie 1936 

de la New York
149

. 

La 15 octombrie 1946, în cadrul celei de a 48-a şedinţe plenare, 

Conferinţa Păcii şi-a încheiat lucrările
150
. În linii generale, şi nu numai, lucrările 

Congresului Păcii din 1946 nu au satisfăcut decât parţial speranţele popoarelor, 

ale românilor în special. Nici nu putea să fie altfel, de vreme ce Areopagul de la 

Paris nu fusese chemat să adopte hotărâri ci doar să dezbată deciziile Marilor 

Puteri şi să facă recomandări, tot spre atenţia lor. În contextul internaţional 

specific anului 1946, când contradicţiile dintre Marile Puteri învingătoare în 

1945 s-au intensificat iar „războiul rece‖ devenise o realitate obiectivă, 

slăbiciunile care s-au manifestat la Conferinţa găzduită de capitala Franţei au 

avut consecinţe negative, care au influenţat în primul rând statele mijlocii şi 

mici, cu prioritate cele cinci state „fost satelite‖, inclusiv România, chemate „la 

judecata‖ învingătorilor din 1945. Care atunci, la Paris, în 1946, au dovedit o 

dată în plus – nici nu ştim dacă mai era necesar? – că lor le fusese mult mai uşor 

să obţină victoria în războiul contra Puterilor Axei Berlin-Roma-Tokio şi a 

aliaţilor lor decât să restaureze pacea generală necesară şi dreaptă dorită şi 

aşteptată de către toate naţiunile.  
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f) DEFINITIVAREA PROIECTULUI TRATATULUI PE PACE  

CU ROMÂNIA (SESIUNEA CMAE DE LA NEW YORK 

DIN 4 NOIEMBRIE – 11 DECEMBRIE 1946) 

După încheierea lucrărilor, forul de la Paris şi-a trimis recomandările 

Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe care şi-a desfăşurat lucrările la New 

York şi care trebuia să dea o formă definitivă Tratatelor de Pace cu ţările foste 

satelite
151

.  

Guvernul român a înaintat CMAE memoriul intitulat Observaţiile 

Guvernului român privitoare la Proiectul Tratatului de Pace cu România, în 

care au fost formulate o serie de cereri şi revendicări
152

. S-a cerut recunoaşterea 

cobeligeranţei României; modificarea articolelor 3 şi 4 din clauzele politice; 24, 

24 bis, 26, 27, 30 bis din clauzele economice şi articolul 34 din clauzele 

referitoare la regimul Dunării
153

.  

La lucrările Conferinţei de la New York din partea României au 

participat ca observatori: Richard Franasovici, ministrul ţării noastre la Londra, 

însoţit de consilierii D. Dimăncescu şi D. Danielopol. 

Richard Franasovici s-a întâlnit cu o serie de personalităţi prezente la 

New York (americanul Samuel Reber, britanicul Gladwin Jebb, francezul 

Maurice Couve de Murville; delegatul sovietic T. Gusev, Jan Masaryk, ministrul 

de externe cehoslovac, A. I. Vîşinski, adjunctul şefului diplomaţiei sovietice), cu 

care a discutat chestiunile cobeligeranţei, amendamentelor evreieşti şi 

procentelor despăgubirilor
154

.  

În legătură cu clauzele economice, observaţiile guvernului român vizau 

în esenţă: reducerea la 1/3 şi nu la 75% a compensaţiilor pentru pagubele 

cauzate Naţiunilor Unite, pe teritoriul român (art. 24, paragraful 4); dreptul 

României la creanţe asupra Germaniei (art. 27). Referitor la articolele 23 

(restituirea bunurilor), 24 (cedarea către U.R.S.S. a bunurilor germane); 26 şi 27 

(utilizarea bunurilor româneşti aflate pe teritoriul Puterilor Aliate şi Asociate şi 

suprimarea drepturilor de creanţe ale României faţă de Germania), guvernul 

român a cerut introducerea unor dispoziţii adiţionale care să prevadă convocarea 

unei conferinţe internaţionale împuternicită să reglementeze situaţia materialului 

rulant străin aflat în România şi a celui românesc aflat în străinătate
155

.  

Negocierile de la New York în noiembrie-decembrie 1946 s-au purtat pe 

grupe de articole similare tuturora sau unora dintre tratate. Un alt principiu care 

a marcat Conferinţa de la New York stipula ca hotărârile adoptate cu 
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unanimitate de către cei patru miniştri de Externe să fie automat schimbate. 

Acest principiu a împiedicat luarea în considerare a dorinţei României de a i se 

recunoaşte calitatea de fost stat cobeligerant
156

.  

La New York, o dată cu redactarea definitivă a Tratatului de Pace, s-au 

efectuat unele modificări, unele în favoarea României, altele agravante
157

.  

Aşa, de exemplu, în ceea ce priveşte articolele 3 şi 4 din Proiectul de 

Tratat – asigurarea drepturilor şi libertăţilor democratice, precum şi abrogarea 

legislaţiei rasiale şi discriminatorii – guvernul român considera că prevederile 

acestora au fost deja puse în aplicare prin noua legislaţie şi că articolul 3 a ce se 

referea la protecţia cetăţenilor de origine ebraică nu-şi mai aveau vreo 

justificare. În final, articolul 3 a nici nu a mai fost introdus în Tratat, iar la 

articolul 3 se adăuga un nou paragraf
158

.  

La articolul 14 s-a adăugat, agravându-se restricţiile, că „nici o vedetă 

torpiloare şi nici un tip special de vas de asalt‖ (la Paris se obţinuse permisiunea 

de a poseda vedete torpiloare)
159

.  

Modificări în favoarea României s-au introdus prin articolul 24, mai 

precis: 

a. printr-o nouă formulare s-au introdus cuvintele „dacă va fi necesară‖, 

cu trimitere la suprimarea legislaţiei româneşti, în măsura în care aceasta 

cuprindea discriminări împotriva cetăţenilor Naţiunilor Unite (paragraful 1 

alineatul 2); 

b. la alineatul a al paragrafului 4, al aceluiaşi articol, despăgubirile au 

fost fixate la 66,6% faţă de 75% cât se prevăzuse la Paris
160

. 

Tot la articolul 24, paragraful 4, litera d, s-a precizat că: „Guvernul 

român va acorda cetăţenilor Naţiunilor Unite acelaşi tratament ca cel de care se 

bucurau cetăţenii români‖, pe când la Paris se recomandase ca să se acorde 

cetăţenilor un tratament echitabil
161

. 

Au survenit modificări şi la alineatul e: „Guvernul român va acorda 

cetăţenilor Naţiunilor Unite o indemnizaţie în lei în aceeaşi proporţie prevăzută 

la alineatul a de mai sus‖; „prezentul alineat nu se aplică unei lipse de câştig‖
162

. 

O modificare avantajoasă a fost efectuată şi la articolul 25 (fost 24 bis), 

paragraful 2, care se referea la bunurile rămase de pe urma persecuţiilor rasiale 

sau fasciste. Pe baza textului vechi, ele erau transmise unei societăţi 

internaţionale a refugiaţilor evrei iar în noua redactare s-a precizat că 

respectivele bunuri, rămase fără moştenitori sau nedeclarate timp de 6 luni după 
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intrarea în vigoare a Tratatului de Pace, urmau a fi transferate de guvernul 

român organizaţiilor din România care reprezentau asemenea persoane, 

organizaţii sau comunităţi
163

. 

În urma discuţiilor, articolele 26 şi 27 au rămas nemodificate. 

În legătura cu articolul 28 (fost 27), s-a reuşit ca la alineatul 1 să se 

stipuleze ca, „de la intrarea în vigoare a Tratatului de Pace, bunurile din 

Germania aparţinând României sau cetăţenilor români să nu mai fie tratate ca 

bunuri inamice‖
164

. 

Din articolul 33 (fost 30 bis) a fost eliminată prevederea iniţială în 

conformitate cu care guvernul român era obligat să plătească pentru mărfurile 

livrate cu titlu de compensaţii „un preţ just în raport cu preturile mondiale‖, 

fiind înlocuită cu aceea după care „diferendele ce se vor produce cu privire la 

preţurile mărfurilor [trebuie] să fie reglementate prin negocieri între părţile 

interesate
165

. 

Au mai fost operate modificări, mai mici ori mai mari, şi la articolele 31 

fost 30, 32 fost 31 – în legătură cu procedura de conciliaţie, articolul 36 (fost 34) 

care stipula: „navigaţia pe Dunăre va fi liberă şi deschisă cetăţenilor, vaselor de 

comerţ şi mărfurilor tuturor statelor‖. Prin modificarea acestui articol, după 

raportul prezentat de ministrul român al Afacerilor Externe, „s-a dat deplină 

satisfacţie punctului de vedere român‖
166

. 

În general, eforturile diplomaţiei române nu au dus la rezultatele scontate 

la New York, pentru că articolele în dispută au rămas, în esenţă, în forma în care 

ele fuseseră redactate la Paris
167

. 

Gh. Tătărescu, într-un raport prezentat guvernului la 1 februarie 1947, a 

relevat că revendicările României nu au putut fi soluţionate favorabil la New 

York datorită concepţiei generale potrivit căreia orice rezolvare în avantajul 

României era reclamată imediat şi de alte state, care solicitau să li se aplice un 

regim similar
168

.  

Redactarea finală a Tratatului de Pace a presupus crearea condiţiilor care 

au permis schimbarea statutului juridic al ţării noastre pe plan internaţional, 

sfârşitul regimului nenorocit al Armistiţiului din 12/13 septembrie 1944. 
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g) SEMNAREA TRATATULUI DE PACE 

(PARIS, 10 februarie 1947) 

La 20 ianuarie 1947, în marea sală a Departamentului de Stat din 

Washington, DC, a avut loc ceremonia semnării de către S.U.A. a Tratatelor de 

Pace; mai apoi, în mod precis după şase zile, documentul a sosit în România
169

. 

După ce, la 24 ianuarie 1947, J. P. Boncour, reprezentantul Franţei la Bucureşti, 

a remis primului ministru invitaţia guvernului său pentru delegaţia română care 

urma să semneze Tratatul de Pace, acesta a fost semnat, la 29 ianuarie, de către 

V. M. Molotov, iar la 4 februarie şi de titularul Foreign Office-ului, Ernest 

Bevin
170

.  

Considerând că, în condiţiile istorice date, actul politic cel mai înţelept 

era acceptarea Tratatului de Pace, cu toate imperfecţiunile lui, unele grave, 

Consiliul de Miniştri a hotărât, la 1 februarie 1947, să-1 semneze. În aceeaşi 

şedinţă s-a hotărât şi componenţa delegaţiei care urma să se deplaseze la Paris 

pentru semnarea Tratatului de Pace
171
. Delegaţia era formată din Gheorghe 

Tătărescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrul Afacerilor 

Străine, şeful delegaţiei; Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei; Ştefan Voitec, 

ministrul Educaţiei Naţionale şi general adjunct de divizie Dumitru Dămăceanu, 

ministru subsecretar de stat la Ministerul de Război; delegaţia era însoţită de 

miniştrii plenipotenţiari Edmond Ciuntu şi Eugen Filotti, precum şi de miniştrii 

României la Londra, Paris şi Berna
172

.  

La 8 februarie 1947, şeful delegaţiei române, a remis la Quai d'Orsay o 

notă cuprinzând observaţiile guvernului român în legătură cu Tratatul de 

Pace
173
, notă ce exprima Observaţiile Guvernului român în legătură cu Tratatul 

de Pace. Declaraţia, referindu-se la hotărârea formulată în articolul 2 din Tratat, 

care declara nulă şi neavenită sentinţa de la Viena din 30 august 1940 şi 

restabilea frontiera româno-ungară la traseul din 1 ianuarie 1938, arăta că, astfel, 

se punea „în sfârşit capăt pentru vecie opresiunii îndelungate şi repetate a cărui 

victimă a fost poporul român ... şi promite să stingă ultimele focare de agitaţie, 

moştenire a unui trecut dureros care a împiedicat până astăzi stabilirea unor 

relaţii amicale între aceste două popoare‖
174

. Se arăta în continuare că, 

„semnând Tratatul impus de Puterile Aliate şi Asociate, România asigura, prin 

reprezentanţii săi, că va depune toate sforţările pentru a executa obligaţiile ce-i 

revin‖; de asemenea, se sublinia că unele obligaţii erau „excesive‖, altele 

                                      
169

 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 237. 
170

 V. F. Dobrinescu, op. cit., p. 185. 
171

 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 237-238. 
172

 Ion Enescu, op. cit., p. 295. 
173

 Ibidem, p. 296. 
174

 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 238. 



 438 

„nedrepte‖ şi câteva „imprecise sau contradictorii‖. În finalul observaţiilor, 

România îşi lua angajamentul să contribuie la „organizarea păcii şi colaborării 

internaţionale‖
175
. Nu se făceau nici un fel de referinţe la „noua graniţă‖ cu 

U.R.S.S. 

La 10 februarie 1947, orele 14,45, într-o emisiune în limba română, 

B.B.C.-ul difuza declaraţia lui Tătărescu făcută cu puţin timp înainte de 

semnarea Tratatului. Poziţia adoptată de Tătărescu în declaraţia sa era inspirată 

din Declaraţia oficială a guvernului român din 8 februarie 1947 în care se 

preciza că „din justiţia socială România îşi face o dogmă, iar din politica ţării şi 

a bunei înţelegeri internaţionale îşi face o lege‖
176

.  

Această aserţiune reprezenta sinteza unei zbuciumate istorii privind 

prezenţa României în faţa Conferinţei de Pace
177

. 

La 10 februarie 1947, după aproape zece luni de discuţii şi incertitudini, 

a avut loc ceremonia semnării Tratatului de Pace între România şi Puterile 

Aliate şi Asociate
178

. 

La ora 15,10, secretarul Conferinţei a invitat delegaţia română în Sala 

Orologiului de la Quai d'Orsay unde prezida Georges Bidault. După cuvântul de 

bun venit rostit de acesta, s-a trecut direct la semnarea Tratatului de Pace. El 

purta următoarele semnături ale reprezentanţilor Puterilor Aliate şi Asociate, în 

ordinea în care se aflau pe document: V. Molotov şi A. Bogomolov (U.R.S.S.), 

E. Bevin şi D. Cooper (Anglia), John A. Beasley (Australia), K. Kiselev 

(Bielorusia), George P. Vanier (Canada), Jan Masaryk şi Vlado Clementis 

(Cehoslovacia), S. Rungannadhan (India), J. J. Jordan (Noua Zeelandă), I. Senin 

(Ucraina), W. G. Parminster (Uniunea Sud Africană). 

Din partea României, Tratatul de Pace a fost semnat, la ora 15,20, de 

către Gheorghe Tătărescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan Voitec şi Dumitru 

Dămăceanu
179
. În aceeaşi zi, după proceduri similare precum cele respectate în 

cazul România, s-au semnat Tratatele de Pace între Italia, Finlanda, Ungaria, 

Bulgaria şi Înaltele Puteri Aliate şi Asociate învingătoare în al doilea război 

mondial
180
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Tratatul de Pace impus României de Puterile Aliate şi Asociate proclama 

încetarea stării de război şi asigura un temei – cât putea să existe în condiţiile 

dominaţiei U.R.S.S. asupra întregii Europe Est-Centrale şi intensificării 

„Războiului Rece‖ – pentru dezvoltarea relaţiilor externe ale ţării noastre, pentru 

încadrarea ei în Organizaţia Naţiunilor Unite şi aderarea la orice convenţie 

internaţională; de altfel, la 12 iunie 1947 guvernul de la Bucureşti deja a adresat 

Secretarului General al O.N.U. cererea ca România să fie admisă membru
181

.  

Delegaţia română care a semnat Tratatul de Pace cu Puterile Aliatele şi 

Asociate s-a întors la 20 februarie 1947 la Bucureşti. 

 

*** 

Parlamentul britanic a luat în discuţie Tratatul de Pace cu România la 28 

martie 1947 şi l-a ratificat la a doua lectură. Anglia a ratificat Tratatul de Pace 

cu România la 30 aprilie 1947, fiind prima dintre Marile Puteri care a făcut acest 

lucru
182

; atunci s-a primit consimţământul Comisiei Regale Britanice
183

. La 29 

august 1947 Tratatul a fost ratificat şi de către Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., fapt prin care se va încheia această dificilă problemă internaţională
184

. 

Între timp diplomaţia Bucureştilor a avut în deosebită atenţie ratificarea 

Tratatului de Pace şi încetarea misiunii Comisiei Aliate (Sovietice) de Control.  

În şedinţa de la 23 august 1947 Adunarea Deputaţilor a aprobat, cu 

unanimitatea celor 224 de parlamentari prezenţi, adoptarea Legii privind 

ratificarea Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, prin 

care guvernul era autorizat să ratifice şi să impună executarea Tratatului
185

. 

După şapte zile, legea a fost promulgată, iar, în consecinţă, cu începere de la 15 

septembrie 1947 a intrat în vigoare Tratatul de Pace impus României, simultan 

cu Tratatele celorlalte state foste satelite ale Germaniei: Bulgaria, Ungaria şi 

Finlanda. Instrumentele de ratificare au fost depuse la Moscova în păstrarea 

guvernului sovietic
186

.  

Imediat după intrarea în vigoare a Tratatului, România a luat măsuri 

operative pentru aplicarea clauzelor lui. În consecinţă, la 7 noiembrie 1947 avea 

să-şi înceteze activitatea Comisia Aliată (Sovietică) de Control, după ce, la 26 

septembrie 1947, debutase Comisiunea Ministerială pentru Executarea 

Tratatului de Pace, care funcţiona pe lângă Preşedinţie. În sfârşit, la 4 octombrie 

1947 s-a înfiinţat un Oficiu pentru aplicarea Tratatului de Pace, iar la 9 
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octombrie 1947 s-a publicat Legea pentru Înfiinţarea Comisiei ministeriale 

pentru aplicarea Tratatului de Pace
187

. 

Ulterior, s-au creat Oficiile pentru aplicarea Tratatului de Pace la 

Ministerul Afacerilor Interne (13 octombrie), Ministerul Justiţiei (18 octombrie), 

Ministerul Minelor şi Petrolului (18 octombrie), Ministerul Industriei şi 

Comerţului (6 decembrie)
188

.  

h) RADIOGRAFIA TRATATULUI DE PACE 

Tratatul de Pace cu România cuprindea un Preambul, opt părţi (40 

articole) şi şase anexe: Partea I – Frontierele – articolele 1 şi 2; Partea a II-a – 

Clauze politice, Secţiunea I, articolele 3, 4, 5 şi 6, Secţiunea a II-a, articolele 7, 

8, 9 şi 10; Partea a III-a – Clauze militare, navale şi aeriene: Secţiunea I, 

articolele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Secţiunea a II-a, articolul 20; Partea 

a IV-a – Retragerea forţelor aliate – articolul 21; Partea a V-a – Reparaţii şi 

restituiri – articolele 22 şi 23; Partea a VI-a – Clauze economice – articolele 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; Partea a VII-a – Clauze relative la 

Dunăre – articolul 36; Partea a VIII-a – Clauze finale – articolele 37, 38, 39, 40. 

Lista anexelor cuprindea: Anexa I – Harta frontierelor române; Anexa II – 

Definiţia instrucţiei militare, terestre, aeriene şi navale; Anexa III – Definiţia şi 

lista materialului de război; Anexa IV – Dispoziţii speciale relative la anumite 

feluri de bunuri; A. Proprietatea industrială, literară şi artistică; B. Asigurări; 

Anexa V – Contracte, prescripţie şi efecte de comerţ; Anexa VI – Tribunale de 

prize şi sentinţe
189

. 

Tratatul reprezenta un conglomerat de obligaţii grele şi pe termen lung 

impuse României. Multe dintre aceste obligaţii erau nedrepte, altele excesive, iar 

unele imprecise şi contradictorii. Se observa acest lucru încă din Preambulul 

Tratatului, unde se menţiona faptul că ţara luase „parte activă la războiul contra 

Germaniei‖ şi, cu toate acestea României, i s-a refuzat statutul de ţară 

cobeligerantă. Mai mult, în Preambul se stipula că România participase la 

războiul contra Germaniei de la 12 septembrie 1944, iar nu imediat după cotitura 

de la 23 august 1944. 

Faptul că principiile Chartei Naţiunilor Unite nu erau respectate se 

desprindea în partea I a Tratatului referitoare la frontiere. 

Totuşi, în Preambul, Puterile Aliate şi Asociate se angajau să sprijine 

cererea ţării noastre de a deveni membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Aceleaşi Puteri Aliate şi Asociate vor nesocoti principiile Chartei 

Atlanticului şi acest lucru se va vedea mai ales în Partea I-a a Tratatului 

referitoare la frontiere şi apoi în următoarele. 

Unul dintre puţinele lucruri pe care le va obţine România prin acest 

Tratat va fi anularea „arbitrajului‖ de la Viena, dar frontiera româno-sovietică a 

rămas fixată în conformitate cu inexistentul „acord‖ sovieto-român din 28 iunie 

1940, în fond cu regimul intervenit în urma notelor ultimative sovietice din 26-

27 iunie 1940; făcându-se vorbire despre un acord sovieto-cehoslovac (iluzoriu 

şi acesta!) din 29 iunie 1945, Tratatul desfiinţa vecinătatea de nord cu Polonia în 

folosul celei cu U.R.S.S.  

În rest, celelalte clauze: politice, militare, economice (care constituiau 

cel mai amplu capitol) aveau să provoace României grave prejudicii de ordin 

material, uman şi moral. Unele dintre clauze se găseau clar în dezacord chiar cu 

textul Convenţiei de Armistiţiu. 

În afară de lipsa de unitate a textului se poate observa că Tratatul nu a 

stipulat tehnici precise şi dreptul de a pune la dispoziţie un gen de instrumente 

care să-i asigure eficacitatea. În atare condiţii, prin semnarea şi ratificarea 

Tratatului de Pace de la Paris din 1947, România n-a realizat în fond decât un 

singur avantaj concret: depăşirea regimului impus de Convenţia de Armistiţiu.  

 

*** 

Tratamentul rezervat României între semnarea Armistiţiului şi 

Conferinţa de Pace a fost acela al unei ţări învinse, sacrificiile făcute după 24 

august 1944 în războiul alături de Naţiunile Unite valorând foarte puţin în 

regimul internaţional impus României la Conferinţa de Pace. 

La Conferinţă de Pace de la Paris, atât delegaţia oficială a României cât 

şi reprezentanţii opoziţiei care se aflau la Paris au făcut eforturi deosebite pentru 

ca prevederile Proiectului să fie modificate în spiritul dreptăţii şi realităţii. Însă 

cu toate eforturile depuse, Proiectul Tratatului de Pace a rămas în mare parte 

nemodificat şi avea să fie definitivat la ultima Conferinţă a Miniştrilor 

Afacerilor Externe de la New York (noiembrie – decembrie 1946). Textul 

Tratatului de Pace definitivat la New York menţinea, în esenţă, textul adoptat la 

Paris, cu unele modificări în favoarea României, iar cu altele mai agravante. 

Cu toate aceste neajunsuri, guvernul României, în şedinţa sa din 1 

februarie 1947, s-a pronunţat în unanimitate pentru acceptarea şi semnarea 

Tratatului de Pace. Şi, astfel, după aproape doi ani şi jumătate de negocieri, la 

10 februarie 1947, la Paris, în Marele Salon al Orologiului de la Quai d'Orsay, 

va fi semnat Tratatul de Pace. Tratatul nu recunoştea României statutul de stat 

cobeligerant, dimpotrivă conţinea clauze politice, economice, militare, teritoriale 

grele, singurele avantaje obţinute de România constând în anularea 

„arbitrajului‖ de la Viena şi promisiunea făcută de Marile Puteri de a-i sprijini 

cererea de aderare la O.N.U. Concomitent şi automat, prin Tratatul de Pace se 
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punea capăt regimului impus de Convenţia de Armistiţiu. Cu toate acestea, 

România a luat măsuri adecvate pentru aplicarea clauzelor Tratatului.  

După 30 decembrie 1947 comunizarea ţării, intensificată de Kremlin, cu 

sprijinul comuniştilor locali, încă de la 23 august 1944, a modificat esenţial 

datele problemei, contribuind decisiv la agravarea condiţiilor în care România 

avea să aplice şi să respecte Tratatul de Pace de la Paris din 1947, în vigoare şi 

astăzi. 
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ROMÂNIA (1939-1945) PE INTERNET: 

STUDIU DE CAZ - I. ANTONESCU 

 

 

 

La început de veac şi de mileniu, pentru istoric a devenit practic 

imposibil, dar nu numai pentru el, să mai neglijeze un aspect esenţial al amplelor 

sale investigaţii  ştiinţifice - şi anume să renunţe la informaţiile găzduite şi 

vehiculate pe Internet. Apelul a devenit absolut necesar în scopul aprofundării 

tematice şi bibliografice a domeniului/temelor investigate, la un nivel sau într-o 

măsură cu adevărat actuală şi   internaţională, cu înlesniri extraordinare în ceea 

ce priveşte rapiditatea şi exactitatea documentării, iar, în ultimă instanţă, lucru 

lesne de bănuit, benefice calităţii rezultatelor cercetărilor. Şi aceasta dat fiind că, 

după cum admitem, într-un veac deja dominat de „teroarea‖ informaţiilor, 

istoricul trebuie să fie la curent cu cele mai noi date şi interpretări, astfel că, la 

această oră, a solicita – prin intermediul Google – ultimele rezultate 

sistematizate, de exemplu, în WIKIPEDIA nu este de fel straniu şi nicidecum 

dificil, ci, dimpotrivă, devine pur şi simplu o operaţiune de rutină, chiar 

obligatorie.  

În cadrul unor studii recente
190
, am expus aceste considerente, astfel că, 

fără a le mai dezvolta, revenim în esenţă asupra lor. WIKIPEDIA se pretinde şi 

reprezintă realmente o Enciclopedie liberă, prezentând numeroase avantaje 

indiscutabile, aşa precum - apel lesnicios, cheltuieli zero, cantitatea şi garantarea 

datelor, actualizarea lor continuă, sistematizare convenabilă etc. 

Wikipedia – altfel spus Enciclopedia liberă şi multilingvă on-line – este 

administrată de Wikimedia Foundation, fiind lansată la 15 ianuarie 2001 de 

către Jimmy Wales şi Larry Sanger.  

În acest moment, programul funcţionează în peste 250 de limbi, iar cel în 

română a fost inaugurat la 15 iulie 2003. La 5 mai 2008, Wikipedia (al cărei semn 

distinctiv poate fi aflat mai jos) includea deja nu mai puţin de 10 297 589 articole 

(cuprinzând în total 1,74 bilioane de cuvinte) şi 1 577 344 de imagini
191

, toate liber 

accesibile, neîntârziat şi din orice punct al planetei. Există un clasament (verificat 

zilnic) al articolelor inserate în funcţie de limbile de redactare, ordinea fiindu-ne 

favorabilă: locul 1 – materialele în limba engleză – 2 361 362 articole; locul 2 – în 

                                      
190

 Vezi Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, I, 1919-1939, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, p. 498 şi urm.; Gh. Buzatu, N. Iorga pe Internet, 

în N. Iorga. 1871-1940, VIII, Studii şi documente, Bucureşti, Editura Universităţii, 

2009, p. 69 şi urm.; idem, Istoria Statului Major General Român pe Internet, în revista 

„Document‖ (2009, sub tipar); Stela Cheptea, coordonator, Paradigmele istoriei, I, Iaşi, 

Editura Demiurg, 2009, p. 372 şi urm. 
191

 Ilustraţiile ataşate acestui studiu au evident aceeaşi sursă – Wikipedia. 
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limba germană – 745 568 articole; locul 3 – în limba franceză – 654 571 articole; 

locul 17 – în limba română – aproximativ 129 000 de articole
192

 şi circa 104 000 de  

utilizatori
193

.  

 

 
 

Wikipedia – Un simbol inconfundabil astăzi pentru Lumea Informaţiilor! 

 

Având în vedere cele precizate, se înţelege că şi numărul şi frecvenţa 

apelurilor sporeşte necontenit, astfel încât, la ritmul înregistrat în aprilie 2008, 

Wikipedia se bucura de nu mai puţin de 683 000 000 de utilizatori/„vizitatori‖ 

anual! 

În Wikipedia, aşa cum este lesne de presupus şi, deci, de aşteptat, 

domeniul istoriei este excelent reprezentat/acoperit, precum în orice 

enciclopedie, mai cu seamă într-una de asemenea proporţii. Solicitatorul poate 

avea în vedere: personalităţi, ţări, evenimente, probleme, documente etc. 

etc., preocupându-se, pentru aflarea unor „rezultate‖ scontate şi fără dificultăţi, 

să menţioneze cu claritate (în limbile preferate) pretenţiile, după modelul 

următor:  

N. Iorga – Wikipedia * I. C. Brătianu – Wikipedia * N. Titulescu – 

Wikipedia * Mareşal Ion Antonescu – Wikipedia * A. D. Xenopol – 

Wikipedia * Constantin C. Giurescu – Wikipedia * David Prodan * F. D. 

Roosevelt – Wikipedia * Cordell Hull – Wikipedia * Winston Churchill – 

Wikipedia * V. Stalin – Wikipedia * Adolf Hitler – Wikipedia * Benito 

Mussolini – Wikipedia * Galeazzo Ciano – Wikipedia * N. Ceauşescu – 

Wikipedia * Primul război mondial – Wikipedia * Versailles Treaty, 1919 – 

Wikipedia * Interwar period – Wikipedia * World War II/Second World 

War – Wikipedia * Mihai Antonescu – Wikipedia * Battle of Stalingrad – 

Wikipedia * Paris Peace of – Wikipedia * Katyn – Wikipedia * Eastern 

Front 1941-1945 – Wikipedia * Balkan Pact, 1934 – Wikipedia * Italy after 

                                      
192

 Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 
193

 Ibidem. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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WW II – Wikipedia * Munich Agreement, 1938 – Wikipedia * Danzig, 1920-

1939 – Wikipedia * Neuilly, 1919 – Wikipedia * Saint-Germain – Wikipedia 

* Trianon – Wikipedia * Lausanne Treaty, 1923 – Wikipedia * Molotov-

Ribbentrop Pact, 1939 – Wikipedia * Dictat of Viena, 1940 – Wikipedia 

ş.a.m.d.  

Cum am precizat, nu am ales întâmplător Wikipedia, date fiind cu 

prioritate modul lesnicios de accesare şi manevrare, nivelul zero al cheltuielilor 

(fiind vorba de o … enciclopedie liberă!), bogăţia materialelor şi, nu în ultimul 

rând, faptul că specialiştii reuşesc ei înşişi a propune revizuirea ori completarea 

textelor aflate în circulaţie.  

Dar cititorul se poate adresa cu maximum de folos şi altor lucrări de 

referinţă, unele deja celebre. În acest sens, Internetul dispune de numeroase 

adrese distincte, dintre care unele cvasi-obligatorii pentru a pătrunde în tainele 

unor excelente şi faimoase monumente de genul Encyclopaedia Britannica 

(fondată în 1768), Encyclopaedia Americana (fondată în 1829) ş.a.
194

Pentru cea 

dintâi, adresa indicată este http://www.britannica.com, unde informaţiile 

acumulate sunt doar parţial disponibile, textele integrale fiind accesibile numai  

abonaţilor. Pentru studioşii români, natural, de maximă însemnătate este 

Enciclopedia României on-line, unde putem afla cea mai completă biografie a 

lui Ion Antonescu (vezi 

http://www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ion_Antonescu), însumând nu mai 

puţin de 17 pagini, dar din care, în anexa VI (vezi infra), am preluat doar 

prezentarea generală a personalităţii Mareşalului. 

Cititorul trebuie informat că, în stadiul actual, dintre români două sunt 

personalităţile care se bucură de o prezenţă predominantă pe Internet – N. Iorga 

şi Mareşalul Ion Antonescu.  

În ceea ce-l priveşte, în primul rând, pe N. Iorga este netăgăduit, că 

pentru cercetarea vieţii şi operei lui inegalabilului savant, titanul istoriografiei 

române, apelul la Internet a devenit actualmente inevitabil. Şi aceasta din 

multiple motive, dar, înainte de orice, dacă avem în vedere reputaţia sa 

universală şi rosturile sale pe tărâmul domeniilor ştiinţifice şi politice, în afară 

de orice discuţie, după cum şi opera sa extrem de vastă, înglobând - după datele 

comunicate de bibliograful său cel mai avizat  Barbu Theodorescu – aproximativ 

1 400 titluri cărţi, mii de articole şi recenzii, publicate atât în româneşte, cât şi în 

numeroase limbi străine
195
. Situaţie care, trebuie să admitem, presupune, dacă 

                                      
194

 Pentru informaţii complete privind enciclopediile publicate, vezi Gh. 

Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România. O bibliografie, Iaşi, 

Editura Academiei, 1981, p. 15-18. Unele exemple privind referinţele pe Internet vezi, 

mai jos, anexa VII. 
195

 Vezi, în acest sens, cea mai completă lucrare în domeniu aparţinând prof. 

Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. 1871-1940. Biobibliografie, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică/Editura Militară, 1976. Pentru date suplimentare pe această 

http://www.britannica.com/
http://www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ion_Antonescu
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nu cumva necesită, o largă circulaţie a informaţiilor, de preferinţă pe traseul on 

line. Astfel că, potrivit estimărilor noastre, N. Iorga rămâne fără exagerare şi pe 

Internet – după cantitatea şi calitatea materialelor vehiculate, după aprecierile 

de valoare pe marginea operei savantului – istoricul nr. 1 al românilor
196

. 

Realitate ce se desprinde din materialele anexate prelucrate în Wikipedia, mai 

precis: I – Curriculum vitae al lui N. Iorga afişat în limba engleză; II – idem în 

limba română; III – Lista guvernului N. Iorga (1931-1932); IV-VI – Cărţi 

de/despre N. Iorga; VII-VIII – Filele extreme ale unei bibliografii Wikipedia 

însumând 2 076 titluri cărţi (?!), în majoritatea lor copleşitoare apărute sub 

semnătura lui N. Iorga ori fiind consacrate vieţii şi operei sale; IX-XX – 

Titlurile unor lucrări mai puţin cunoscute de-ale lui N. Iorga  incluse în 

bibliografia Wikipedia
197

.    

Nu vom încheia, înainte de a preciza, pentru cititorul avizat, că el poate 

accesa în Wikipedia date privind viaţa şi opera altor istorici români,  precum: 

- A. D. Xenopol (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Xenopol) 

- C. C. Giurescu (http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_C_Giurescu) 

- David Prodan ((http://en.wikipedia.org/wiki/David_Prodan) 

- Ion Nistor (http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Nistor) 

- Dan Berindei (http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Berindei) 

- Florin Constantiniu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Florin_Constantiniu) 

- Ion Scurtu (http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Scurtu)  

- Alexandru Zub (http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Zub). 

Revenind la Wikipedia, Se impune însă să precizăm, fără nici un fel de 

ezitare, că dintre toate temele de istorie afişate şi în toate limbile predomină de 

departe cele consacrate istoriei politico-diplomatice şi militare a secolului al 

XX-lea, iar, prin excelenţă, marea  conflagraţie din 1939-1945 – origini şi 

declanşare, desfăşurare, final şi consecinţe. Prin extindere şi în consecinţă, 

„actorii” marilor desfăşurări şi încleştări militare, politico-diplomatice, 

secrete (spionaj/contraspionaj), ştiinţifice, rezistenţă, lagăre etc. se bucură, 

de asemenea, de toată atenţia cuvenită, în general fără supra-de-măsură în raport 

cu rolurile jucate. Nu este cazul să intrăm în detalii, astfel că apreciem ca fiind 

                                                                                                    
temă, cf. Stelian Mândruţ, Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină. Reeditări: 

Antologii. Ediţii critice. Texte. Bibliografie selectivă (1965-2005), I, în Nicolae Iorga. 

1871-1940, III, Studii şi documente, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, p. 387-399; 

idem, Nicolae Iorga în istoriografia străină. Cărţi, lucrări, volume despre viaţa şi 

opera sa. Bibliografie selectivă (1965-2005), II, în Nicolae Iorga. 1871-1940, IV, Studii 

şi documente, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, p. 377-386. 
196

 Menţionăm că Wikipedia reţine între altele şi o Listă a istoricilor români 

cuprinzând peste 360 de nume. Apreciem că lista în discuţie este, în chip forţat, 

selectivă, dar şi abuzivă (vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Lista_istoricilor_români).  
197

 Vezi supra Gh. Buzatu, N. Iorga pe Internet, p. 69-106. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Xenopol
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_C_Giurescu
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Prodan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Nistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Berindei
http://en.wikipedia.org/wiki/Florin_Constantiniu
http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Scurtu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Zub
http://en.wikipedia.org/wiki/Lista_istoricilor_români
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suficiente şi relevante trimiterile la unele teme privind conflagraţia din 1939-

1945 în ansamblu şi destinul României, rolul sau rostul unor personaje politice 

şi militare, în primul rând Mareşalul Ion Antonescu, al unor instituţii (în cazul 

în speţă, Marele Stat Major Român), diverse episoade semnificative,  aşa 

precum în prima ordine: 

* Al doilea război mondial, text şi bibliografie în limba engleză (aprox. 

50 pagini procesate) – 

http://en.wikipedia/org/wiki/World_War_II 

* Al doilea război mondial, text în limba română (aproximativ 40 

pagini procesate) – 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_Razboi_Mondial 

* România în cel de-al doilea Război Mondial (aprox. 15 pagini) -  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_in_al_Doilea_Razboi_

Mondial 

* Cronologia bătăliei de la Stalingrad, 12 decembrie 1942 – 2 

februarie 1943 – 

http://com/2007/05/Stalingrad_cronologie.html 

* Filmul execuţiei grupului Mareşal Ion Antonescu, 1 iunie 1946 – 

http://www.youtube.com/watch?v=AnWmaRxFJ_A şi 

http://video.google.com/videoplay?docid+8093604066671587742 

* „Galeria de imagini” (12) de la execuţia din 1 iunie 1946 – 

http://wikipedia.org/wiki/Galeria_Executiei_lui_Ion_Antonesc

u 

* Biografiile unora dintre liderii marcanţi ai Statului Major General 

Român, 

respectiv:  

 * Al. Averescu – 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Averescu 

 * Constantin Prezan – 

http://wapedia.mobi/ro/Constantin_Prezan 

 * I. Antonescu – http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu 

 * Florea Ţenescu – 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Florea_Zenescu 

 * Iosif Iacobici – http://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Iacobici 

 * Ilie Şteflea – http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie_Steflea 

 * Nicolae Rădescu – 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Radescu. 

 

*** 

 

După mai mult de 70 de ani de la producerea evenimentelor politico-

diplomatice, şi nu numai, care au condus, la 1 septembrie 1939, la izbucnirea celui 

de-al doilea război mondial, incontestabil cel mai groaznic şi răvăşitor conflict 

http://en.wikipedia/org/wiki/World_War_II
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_Razboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_in_al_Doilea_Razboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_in_al_Doilea_Razboi_Mondial
http://com/2007/05/Stalingrad_cronologie.html
http://www.youtube.com/watch?v=AnWmaRxFJ_A
http://video.google.com/videoplay?docid+8093604066671587742
http://wikipedia.org/wiki/Galeria_Executiei_lui_Ion_Antonescu
http://wikipedia.org/wiki/Galeria_Executiei_lui_Ion_Antonescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Averescu
http://wapedia.mobi/ro/Constantin_Prezan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Florea_Zenescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Iacobici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie_Steflea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Radescu
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armat din istorie, opinia publică în ansamblu şi fiecare cititor şi-au câştigat dreptul 

la adevăr. Nimic din tot ceea ce ţine în chip fundamental de culisele izbucnirii 

ostilităţilor în 1939, provocate de invadarea Poloniei de către trupele Germaniei lui 

Adolf Hitler, de conivenţă cu intervenţia URSS dinspre Răsărit, la ordinul lui I. V. 

Stalin, nu mai poate fi tăinuit. Graţie îndeosebi eforturilor istoricilor, implicarea şi 

responsabilitatea celor două Mari Puteri nominalizate pentru aprinderea şi 

extinderea pârjolului la nivelul Planetei, asistate de către celelalte Puteri, europene 

sau extra-europene, respectiv Marea Britanie şi Franţa, Italia şi Japonia, Statele 

Unite ale Americii şi China, au fost dovedite, iar, în prezent, sunt recunoscute fără 

de tăgadă. Nu mai puţin a fost relevat şi rostul statelor sau al „actorilor‖ din 

categoria secundă dar care, prin pasivitate şi acte nesocotite sau, pur şi simplu, 

prostie, au pavat calea agresorilor. În ceea ce o priveşte, România nu a avut vreun 

grad de răspundere în izbucnirea ostilităţilor, dimpotrivă, ea nefiind în vreun fel 

subiect al manevrelor şi desfăşurărilor ce au premers războiul, ci, mai mult, a 

devenit obiect al disputelor, pe seama ei derulându-se contradicţiile dintre 

Marile Puteri, în speţă dintre Rusia Sovietică şi Germania. În context, mai precis, 

Moscova a pus în grav pericol statutul internaţional al României şi integritatea ei 

teritorială, înscriindu-şi pretenţiile imperialiste vizând Basarabia şi Bucovina de 

Nord în faimosul Protocol secret al Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939 care, 

detonând condiţiile păcii europene din 1919-1939, a asigurat rapid şi sigur eşecul ei 

la 1-3 septembrie 1939
198
. Mai apoi, cu începere de la 22 iunie 1941, România, 

alături de Germania şi aliaţii ei mari ori mici, Italia şi Japonia în prima ordine, a 

contribuit nemijlocit la extinderea ostilităţilor. Atunci, răspunzând actelor agresive 

şi odioase ale Kremlinului din 26-27 iunie 1940, România a trebuit
199

 să participe la 
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 Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului (1939-1945), Bucureşti, Editura 

RAO, 2007, p. 32 şi urm.; Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor. 1919-

1939, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, p. 65-69. 
199

 Primit la 24 iunie 1941 în audienţă de rămas bun la Kremlin de către V. M. 

Molotov şi imputându-i-se că „<<România nu avea dreptul să rupă pacea cu URSS>>‖, 

ministrul român la Moscova în exerciţiu, Grigore Gafencu, i-a replicat liderului diplomaţiei 

sovietice: „ … Să-mi fie îngăduit […] să-mi exprim părerea de rău că, prin politica ei 

urmată în timpul din urmă, URSS nu a făcut nimic pentru a împiedica, între ţările noastre, 

durerosul deznodământ de astăzi. Prin brutalul ultimatum din anul trecut, prin care ni s-a 

cerut nu numai Basarabia, dar şi Bucovina, şi un colţ din vechea Moldovă, prin încălcarea 

teritoriului nostru care au urmat atunci prin actele de forţă ce au intervenit pe Dunăre, – 

chiar în timpul negocierilor pentru stabilirea liniei de demarcaţie -,Uniunea Sovietică a 

distrus în România orice sentiment de încredere şi de siguranţă şi a trezit îndreptăţita 

teamă că însăşi fiinţa statului român e în primejdie. Am căutat atunci un sprijin în altă 

parte [în Germania]. Nu am fi avut nevoi de acest sprijin, şi nu l-am fi căutat, dacă nu am fi 

fost loviţi şi dacă nu ne-am fi simţit ameninţaţi. Îmi îngădui să amintesc aceste fapte 

fiindcă am avut prilejul, ca ministru de externe al ţării mele [1938-1940], să atrag în mai 

multe rânduri, prin discursuri şi declaraţii publice,atenţia guvernului sovietic, faţă de care 

am urmat totdeauna o politică leală de pace şi de bună vecinătate, că <<o Românie 
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atacarea URSS din către Germania şi partenerii ei, fapt ce a contribuit indubitabil la 

amplificarea  conflictului la proporţii planetare. Fapt semnificativ însă, din partea 

României războiul împotriva URSS a avut, de la un capăt la altul, deci de la 22 

iunie 1941 la 23 august 1944, un caracter drept, eliberator al teritoriului 

naţional subjugat de Armata Roşie în iunie-iulie 1940 şi, deopotrivă, un 

obiectiv politic-ideologic justificat – distrugerea pericolului comunist 

întruchipat de regimul lui Stalin. Asupra unora dintre aceste aspecte a insistat, de 

exemplu, celebrul istoric american Keith Hitchins, care a observat cu temei: „La 22 

iunie 1941, la câteva ore după începerea invaziei germane asupra Uniunii 

Sovietice, Regele Mihai şi Antonescu au proclamat declanşarea <<războiului 

sfânt>> pentru eliberarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei de ocupaţia 

sovietică. Războiul s-a bucurat de sprijinul marii mase a populaţiei din România, 

care a văzut în el o cale de înlăturare o dată pentru totdeauna a ameninţării ruseşti 

la adresa fiinţei ţării. Conducătorii politici şi populaţia aveau deplină încredere în 

superioritatea militară a Germaniei şi se aşteptau la o campanie scurtă şi 

victorioasă”
200

. Consideraţii obiective, spre deosebire de acelea aiuritoare şi 

şocante, ale unor condeieri români, precum acestea, care, evident, inversează 

complet raportul cauză/efect şi denaturează grosolan caracterul campaniei din Est a 

României: „… Războiul antisovietic a început în zorii zilei de 22 iunie 1941 […] 

Aşa au luat sfârşit raporturile dintre România şi URSSS, aproape permanent 

tensionate în cei 20 de ani dintre primul şi al doilea război mondial. Războiul 

antisemit a ţinut din iunie 1941 până la 23 august 1944, cu pierderi umane şi 

materiale incomensurabile. Rezultatul cel mai grav a fost ocuparea, în 1944, a 

României de către trupele sovietice şi impunerea regimului bolşevic. România 

plătea cu bogăţiile sale Uniunii Sovietice participarea ei la războiul alături de 

Germania şi intra în cea mai neagră etapă a istoriei sale”
201

.  

 Nu credem că se impune a reveni asupra unor fapte bine tratate anterior şi 

asupra unor realităţi bine cunoscute, ca atare. Avem în vedere că Mareşalul Ion 

Antonescu, Conducătorul Statului Român şi şeful guvernului din 1940-1944, 

împreună cu cei mai mulţi dintre membrii cabinetului său, după terminarea 

ostilităţilor generale, au fost deferiţi „Justiţiei‖ de la Bucureşti, în acel moment 

                                                                                                    
independentă în cuprinsul hoterelor ei neatinse este o chezăşie de siguranţă pentru URSS, 

ca şi pentru toate celelalte state vecine>>. Lovitura cea dintâi care a zdruncinat temeliile 

unei asemenea Românii, chezăşie de pace şi siguranţă, acoperire firească şi atât de 

folositoare unui hotar întins şi însemnat al Rusiei, a fost dată, din nefericire, de guvernul 

sovietic (subl. ns.). Urmările acestei nenorociri, pe care le deplângem astăzi, mă mâhnesc 

cu atât mai mult cu cât poporul român nu a dus niciodată, până azi, război cu poporul rus, 

şi nu există simţăminte duşmănoase între cele nouă neamuri …” (apud Gh. Buzatu, 

România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, p. 189-190). 
200

 Keith Hitchins, România. 1866-1947, traducere, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1998, p. 465. 
201

 Emilian Bold, Răzvan Ovidiu Locovei, Relaţii româno-sovietice (1918-1941), 

Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 292, 295. 
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capitala unei ţări pe deplin ocupate de forţele Rusiei staliniste, şi judecaţi ca 

„criminali de război‖ pentru faptele lor … În seama lor s-au pus, natural, putem 

spune, tot felul de culpe, reale şi mai cu seamă ireale, lucru posibil în condiţiile în 

care nimeni – nici cabinetul comunizant al dr. P. Groza şi nici  mai ales autorităţile 

de ocupaţie – nu s-a preocupat să asigure o dreaptă judecată, ci mai degrabă una 

rapidă, soldată cu execuţii şi condamnări pilduitoare
202

. A devenit evident pentru 

toată lumea că Mareşalul Antonescu şi foştii săi colaboratori trebuiau să fie, şi au 

fost judecaţi, iar în consecinţă condamnaţi, pentru că au pierdut Războiul din 

Răsărit, context în care li s-a putut imputa, aşa cum s-a şi întâmplat, orice! În 

consecinţă, într-o ţară ocupată şi exploatată la limită printr-o neroadă „convenţie de 

armistiţiu‖, dar şi prin „bunăvoinţa‖ foştilor parteneri din cadrul Alianţei 

antihitleriste (SUA, Marea Britanie, Franţa), nu a fost dificil ca „criminalii de 

război‖ să beneficieze de simpatia opiniei publice, mai ales că unii dintre ei, în 

frunte cu Mareşalul Antonescu, s-au comportat, în cursul anchetei, al procesului şi 

în ziua execuţiei, exemplar. A mai intervenit şi un alt factor, neprevăzut de 

organizatorii „procesului‖ şi ai „execuţiei‖, în fapt un măcel, legat de momentul 

ales pentru împărţirea „dreptăţii‖, ca şi de sensul câştigat în context de sacrificiul 

victimelor. Strălucitul nostru diplomat Grigore Gafencu, aflat în seara de 1 iunie 

1946 în exil voluntar în Elveţia şi aflând la Radio Bucureşti ştirea relativ la execuţia 

„criminalilor de război‖ în minutele precedente, a reţinut de îndată în amplul şi 

excelentul său Jurnal: „ … Păcatele Mareşalului au fost oarecum spălate prin 

abuzurile regimului de azi şi prin primejdia de moarte pe care sovieticii o ţin 

întinsă asupra ţării. Întâmplările care au urmat prăbuşirii sale au aşternut uitarea 

peste campania nenorocită ce el a purtat-o în Rusia, ca şi peste oarba înverşunare 

cu care s-a aruncat în braţele lui Hitler. Ieri încă vinovat, Mareşalul cade ca un 

martir al cauzei româneşti, pentru că România nu mai cunoaşte decât o singură 

ameninţare: Rusia. În jurul lui se va naşte o legendă care va îndulci judecata 

istoriei. Moartea ce i se trage din mânia Imperiului vecin îl apropie de sufletul unui 

popor care se simte, în întregime, ameninţat de acea împărăţie”
203

. 

Cu deplină satisfacţie, trebuie să reţinem că intuiţia lui Grigore Gafencu a 

funcţionat ireproşabil. Deşi practic timp de aproape o jumătate de secol, mai precis 

în cursul „erei comuniste‖ (1945-1989), personalitatea lui Ion Antonescu şi studiul 

sistematic al regimului său politic şi al Războiului din Est (1941-1944) au fost 

interzise în România, excepţiile înregistrate (cărţile lui Aurică Simion, Marin Preda 

ş.a.) confirmând regula, imediat după Decembrie 1989 desfiinţarea cenzurii şi 

deschiderea arhivelor au marcat relansarea subiectelor considerate tabu
204
, într-o 

asemenea măsură că, la un moment dat, care încă nu s-a încheiat (!), diverşi analişti 

                                      
202

 Cf. Vasile Pascu, Regimul totalitar-comunist în România (1945-1989), I, 

Bucureşti, Editura Clio Nova, 2007, p.  104 şi urm. 
203

 Apud Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, p. 338. 
204

 Vezi capitolul XII - Bibliografia: 333 cărţi de şi despre Mareşalul Ion 

Antonescu. 
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politici prefabricaţi şi istorici improvizaţi, sociologi de duzină şi chiar romancieri 

sau poeţi
205
, acţionând de regulă în numele falsei „societăţi civile‖ ori sub pretextul 

ridicolelor „corectitudini politice‖ ori „istorice‖
206

 (?), deşi în fond pe banii o.n.g.-

urilor „deschise‖ de fundaţiile G. Sörös ş.a., au declanşat un veritabil val de 

defăimare şi denaturare grosolană a trecutului recent. Iar aceasta sub pretextul 

neghiob că s-ar orchestra „reabilitarea‖ Mareşalului Antonescu sau „renaşterea‖ 

Gărzii de Fier, a fascismului şi legionarismului, ignorându-se în schimb „tradiţiile 

luminoase‖ ale democraţiei interbelice sau negându-se holocaustul brun (care, într-

o perspectivă istorică reală, trebuie investigat sub acelaşi unghi şi în corelaţie 

intimă cu holocaustul roşu, experimentat pe seama poporului român de către 

regimul comunist în cooperare cu instructorii stalinişti importaţi de la Moscova)
207

. 

Realitatea este că o asemenea vicioasă campanie, urmărind să altereze cu precădere 

domeniul istoriografic, deşi bine finanţată şi dirijată în detalii sub raport 

propagandistic, nu putea avea nici o şansă de reuşită într-o ţară cu temeinice tradiţii 

ştiinţifice şi care dăduse lumii atâţia istorici celebri (N. Iorga, A. D. Xenopol, 

Vasile Pârvan, Gh. I. Brătianu, C. C. Giurescu, Andrei Oţetea, David Prodan ş.a.), 

în plină epocă renăscută a libertăţii de opinie nelimitate. Şi, pe deasupra, în era 

supremaţiei Internetului, când schimbul de informaţii şi temeinicia cercetărilor în 

varii domenii înregistrează un stadiu necunoscut în evoluţia umanităţii, ca să nu mai 

vorbim de rapiditatea extremă şi varietatea debordantă a schimbului de cunoştinţe şi 

opinii. De o manieră şi de o amploare în care singura regulă dominantă este aceea 

că forma cea mai bună de control al informaţiilor constă tocmai în lipsa oricărui 

control … 

Eliminând detaliile, precizăm că – sub aspectul relevat – cel mai bun exemplu 

ni-l oferă însuşi „cazul‖ Mareşalului Ion Antonescu. Graţie Internetului, cazul este 

cunoscut în prezent la nivel planetar ori, altfel spus, în dezbaterea lui poate 

interveni orice individ de pe mapamond, exprimându-şi un punct de vedere. Pagina 

reprodusă în continuare de pe Google atestă că, la „comanda‖ - Mareşalul Ion 

Antonescu, computerul ne pune la dispoziţie 

(http://search.,agentic.com&_q=maresalul+ion+antonescu&lang=romanian&source

=0...) cel puţin 20 de teme de referinţă, astfel după cum ne avertizează, în colţul din 

dreapta-sus al paginii afişate
208

, iar dintre acestea se impun câteva, precum: 

                                      
205

 În acest sens, vezi materialul postat pe Internet în iunie 2009 sub titlul Der Fall 

Antonescu/Cazul Antonescu 

(http://www.halbjahresschrift.homepage.t/online.de/index.htm). 
206

 Cf. Jean Sévillia, Corectitudinea istorică. Să punem capăt trecutului unic, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, passim 
207

 Potrivit excelentului şi inegalabilului studiu pe plan mondial al dr. Florin 

Mătrescu, Holocaustul roşu. Crimele comunismului internaţional în cifre, I-III, ediţia a III-

a revizuită, Bucureşti, Editura Irecson, 2008. 
208

 Fapt remarcabil - 20 dintr-un total de 5 200 de teme, care, după o cercetare 

minuţioasă, pot fi integral identificate şi folosite! 

http://search.,agentic.com&_q=maresalul+ion+antonescu&lang=romanian&source=0/
http://search.,agentic.com&_q=maresalul+ion+antonescu&lang=romanian&source=0/
http://www.halbjahresschrift.homepage.t/online.de/index.htm
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biografia Mareşalului extrasă din Enciclopedia on-line Wikipedia
209

; execuţia lui 

Antonescu (din aceeaşi sursă); adevărul istoric despre Mareşal; I. Antonescu şi C. 

Z. Codreanu; de ce nu a fost reabilitat Ion Antonescu? (vezi, în continuare, anexa 

I): 

 

                                      
209

 Vezi referinţe mai jos. De reţinut că biografiile on-line ale lui Antonescu pot fi 

consultate în mai multe limbi (română, engleză, italiană şi chiar chineză – vezi, infra, 

anexa VIII). 
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- ANEXA I - 

 

 

Web Imagini Video Noutăţi  

maresalul ion a  Cautare 
 

 
Rezultatele 1-20 din aproximativ 5,280 pentru mareşalul ion antonescu Web  

Ion Antonescu - Wikipedia 

Vice preşedinte al consiliului de miniştri a fost numit profesorul Mihai 

Antonescu (prieten, dar nu rudă cu mareşalul; ca avocat l-a apărat pe Ion Antonescu 

... 

ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu 

Execuţia lui Ion Antonescu - Wikipedia 

Execuţia mareşalului Ion Antonescu a avut loc pe 1 iunie 1946 la ora 18:03, la 

Jilava. Ion Antonescu a cerut să fie executat de armată, dar a fost refuzat ... 

ro.wikipedia.org/wiki/Execuţia_lui_Ion_Antonescu 

"Ion Antonescu mi-a cerut sa-l impulci" - Ştirile Zilei 

Când s-a uitat mai atent la deţinut, nu i-a venit să creadă ochilor: era 

Mareşalul Ion Antonescu. Marin Chiripuci fusese avertizat de superiorii săi în ... 

www.phg.ro/stire.php?id=11024&cat_id=14 

Maresalul Ion Antonescu, un dictator de conjunctură 

26 Sept 2006 ... Referat Maresalul Ion Antonescu, un dictator de conjunctură, 

citate din referate. Găseşti referate din toate domeniile. 

www.e-

referate.ro/referate/Maresalul_Ion_Antonescu,_un_dictator_de_conjunctura2006-

09-26.html 

WorldWar2.ro - Mareşal Ion Antonescu 

Este o onoare pentru mine să îl am in casa mea pe cel mai drept, demn, cinstit, 

onorabil, iubitor de ţară şi de neam ROMÂN - ION ANTONESCU, MAREŞALUL 

... 

www.worldwar2.ro/generali/?language=ro&article=96 

Mareşalul Ion Antonescu | Facebook 

Mareşalul Ion Antonescu is on FacebookSign up for Facebook to connect 

with ... Maresalul Ion Antonescu foresee a third World War, that will place the ... 

www.facebook.com/pages/Maresalul-Ion-Antonescu/56207192983 

Mareşal Ion Antonescu | Facebook 

Mareşal Ion Antonescu is on FacebookSign up for Facebook to connect with 

... Maresal Ion Antonescu Am dorit şi am visat, am luptat şi am îndurat, am fost ... 

www.facebook.com/pages/Maresal-Ion-Antonescu/70625733021 

Mareşalul Ion Antonescu - Oglinda(Secventa finala - Trilulilu ... 

http://ws.infospace.com/incredimail_intl/ws/redir?r_fcid=417&qcat=images&r_fcp=top&qkw=maresalul%20ion%20antonescu
http://ws.infospace.com/incredimail_intl/ws/redir?r_fcid=417&qcat=smd&r_fcp=top&qkw=maresalul%20ion%20antonescu
http://ws.infospace.com/incredimail_intl/ws/redir?r_fcid=417&qcat=nws&r_fcp=top&qkw=maresalul%20ion%20antonescu
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FIon_Antonescu&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=1&18=1&19=0&20=0&21=1&22=RQvUO97aSZo%3D&40=lCXg0tenREXXabIyDOq5nQ%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FExecu%25C5%25A3ia_lui_Ion_Antonescu&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=2&18=2&19=0&20=0&21=2&22=pORHYImO90w%3D&40=oXCJUDz37v%2BRbkCGXX1UtA%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.phg.ro%2Fstire.php%3Fid%3D11024%26cat_id%3D14&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=3&18=3&19=0&20=0&21=3&22=2nWWgTRjZqU%3D&40=AMjd8XxdqL2uoKMitCBQHA%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.e-referate.ro%2Freferate%2FMaresalul_Ion_Antonescu%2C_un_dictator_de_conjunctura2006-09-26.html&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=4&18=4&19=0&20=0&21=4&22=p6hUf%2FGXNz8%3D&40=iW4d4HHFgczi6vorDTldog%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.worldwar2.ro%2Fgenerali%2F%3Flanguage%3Dro%26article%3D96&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=5&18=5&19=0&20=0&21=5&22=fwvBwBWknEc%3D&40=Ho9vmECUumrVD9sdWoorog%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FMaresalul-Ion-Antonescu%2F56207192983&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=6&18=6&19=0&20=0&21=6&22=fWU%2B6jxivb4%3D&40=zrML3Lbvp58%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FMaresal-Ion-Antonescu%2F70625733021&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=7&18=7&19=0&20=0&21=7&22=3jYT%2Bao6NKk%3D&40=F29Lzu38HG74q8OAVQfCSA%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.trilulilu.ro%2FBulleT%2F58d0be0a17e0dc&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=8&18=8&19=0&20=0&21=8&22=IIzAMElOlkM%3D&40=SLCwgUYzbPpxWLbYrdIQeg%3D%3D&_IceUrl=true
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Vezi pe Trilulilu Maresalul Ion Antonescu - Oglinda(Secventa finala. Film 

regizat de Sergiu Nicolaescu in 1993. Ion Antonescu este interpretat de Ion ... 

www.trilulilu.ro/BulleT/58d0be0a17e0dc 

Mareşal Ion Antonescu: Istoria se scrie cu spada… « Mareşalul Ion ... 

Cei ce se implica in politica acestei tari Romania, sa fie ca Maresalul Ion 

Antonescu: roman exemplar. Poate sa-l interzica, sa-i acopere monumentele, ... 

maresalulionantonescu.wordpress.com/2009/03/12/maresal-ion-antonescu-

istoria-se-scrie-cu-spada/ 

Ultimul erou al României MAREŞALUL ION ANTONESCU 

ultimul erou al României MAREŞALUL ION ANTONESCU Documentare, 

Science & Tech - cruciada împotriva comunismului. 

www.220.ro/EeRsucscoh/Ultimul-Erou-Al-Romaniei-MARESALUL-ION-

ANTONESCU 

Adevarul istoric: Maresalul Ion Antonescu « Atitudini. Radical ... 

Adevărul despre Maresalul Ion Antonescu este acela că el a înţeles că 

România trebuie să profite de cel de al doilea război mondial pentru a restatua ... 

culianu.wordpress.com/2009/06/18/adevarul-istoric-maresalul-ion-antonescu/ 

Referat Mareşalul Ion Antonescu - Referate Istorie - referate.itbox.ro 

Mareşalul Ion Antonescu s-a născut la data de 2 iunie 1882, la Piteşti, dintr-o 

familie de militari şi agricultori, în care s-a cultivat, din generaţie In ... 

referate.itbox.ro/referate-istorie/referat-maresalul-ion-antonescu/ 

MAREŞALUL ION ANTONESCU si CORNELIU ZELEA CODREANU - 

eSnips, share ... 

Dr. Radu Mihai Crisan, INDUSMANITII AU ACELASI CREZ. 

TESTAMENTELE POLITICE ALE LUI ION ANTONESCU SI CORNELIU 

ZELEA CODREANU. 

www.esnips.com/doc/21d12e88-3165-461d-b318-

8c22270b6a2d/MARESALUL-ION-ANTONESCU-si-CORNELIU-ZELEA-

CODREANU 

YouTube - In Memoria Mareşalului Ion Antonescu 1882-1946 

21 Mar 2009 ... Un montaj de poze in memoria Eroului National Maresal Ion 

Antonescu. Mai aveam poze dar erau cu Maresalul impreuna cu regele Mihai. 

www.youtube.com/watch?v=aEWoUgWpQyI 

MARESAL ION ANTONESCU CORNELIU ZELEA CODREANU 

Dr. Radu Mihai Crisan, INDUSMANITII AU ACELASI CREZ. 

TESTAMENTELE POLITICE ALE LUI ION ANTONESCU SI CORNELIU 

ZELEA CODREANU, Editura Tibo, Bucuresti, ... 

www.scribd.com/doc/17316523/MARESAL-ION-ANTONESCU-

CORNELIU-ZELEA-CODREANU 

Dan Ioan - "Procesul" Maresalului Ion Antonescu.part.I - Wattpad 

PREFAŢA Editura LUGMAN îşi face un nou titlu de onoare şi 

responsabilitate patriotică, republicând volumul PROCESUL MAREŞALULUI 

Antonescu, ... 

http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fmaresalulionantonescu.wordpress.com%2F2009%2F03%2F12%2Fmaresal-ion-antonescu-istoria-se-scrie-cu-spada%2F&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=9&18=9&19=0&20=0&21=9&22=YT%2BY1rW1Dn4%3D&40=FBCZLTAxJKwIvwsgNQT0vg%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.220.ro%2FEeRsucscoh%2FUltimul-Erou-Al-Romaniei-MARESALUL-ION-ANTONESCU&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=10&18=10&19=0&20=0&21=10&22=QNnVo0S2hu8%3D&40=CsMhW9xIEAc3l2OmLznDyQ%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fculianu.wordpress.com%2F2009%2F06%2F18%2Fadevarul-istoric-maresalul-ion-antonescu%2F&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=11&18=11&19=0&20=0&21=11&22=Nbsrt0IErqw%3D&40=RTdEr4qaO5Nl5oZ5QQtyCw%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Freferate.itbox.ro%2Freferate-istorie%2Freferat-maresalul-ion-antonescu%2F&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=12&18=12&19=0&20=0&21=12&22=eS7wlb2EAsc%3D&40=hCJMxDZ9p4uqw0aNb1PL2g%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.esnips.com%2Fdoc%2F21d12e88-3165-461d-b318-8c22270b6a2d%2FMARESALUL-ION-ANTONESCU-si-CORNELIU-ZELEA-CODREANU&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=13&18=13&19=0&20=0&21=13&22=lk%2FHl4fsnQA%3D&40=4ofrB9v7xyE0JcRn68NErw%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.esnips.com%2Fdoc%2F21d12e88-3165-461d-b318-8c22270b6a2d%2FMARESALUL-ION-ANTONESCU-si-CORNELIU-ZELEA-CODREANU&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=44dd0614a2fa4b3c806a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=13&18=13&19=0&20=0&21=13&22=lk%2FHl4fsnQA%3D&40=4ofrB9v7xyE0JcRn68NErw%3D%3D&_IceUrl=true
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www.wattpad.com/139619-Dan-Ioan-Procesul-Maresalului-Ion-Antonescu-

part-I 

(Strada) Maresal Ion Antonescu din Drobeta Turnu Severin, Judetul ... 

Searchromania , strada, maresal, antonescu, drobeta, turnu, severin, judetul, 

mehedinti, informatii, numere, telefon, strazi, localitati, coduri, postale, ... 

www.searchromania.net/mehedinti/drobeta_turnu_severin/maresal_ion_anton

escu/ 

Maresalul Ion Antonescu - Erou, martir sau criminal de razboi ... 

Maresalul Ion Antonescu - Erou, martir, sau criminal de razboi? (un colocviu 

istoric virtual). Editura:Tesu. 

www.librarie.net/carti/77523/Mareşalul-Ion-Antonescu-Erou-martir-sau-

criminal-de-razboi-un-colocviu-istoric-virtual- 

Adevarul - VIDEO De ce nu a fost reabilitat mareşalul Ion ... 

21 Mai 2009 ... Magistraţii au motivat de ce au respins cererea de revizuire a 

sentinţei Tribunalului Poporului, din anul 1946, prin care au fost condamnaţi ... 

www.adevarul.ro/articole/de-ce-nu-a-fost-reabilitat-maresalul-ion-

antonescu.html 

Maresalul Ion Antonescu - Video | Casa Regala a Romaniei 

Maresalul Ion Antonescu - Video. Spre deosebire de Hitler si Musolinni, 

generalul, devenit apoi maresal, nu a avut in spate un partid. ... 

casa-regala.blogspot.com/2009/02/maresalul-ion-antonescu-video.html 

maresalul ion a  Cautare 
 

 
© 2009 Magentic  

 

Vom propune cititorului să-şi imagineze o nouă comandă: Execuţia lui 

Antonescu. Computerul ne livrează, şi de această dată, tot 20 de registre pe tema 

indicată 

(http://search.magentic.com?q=executia=lui=antonescu&romanian&source=002...), 

cu această  menţiune pur şi simplu debordantă că, în cazul în speţă, a efectuat 

selecţia din … aproximativ 20 800 de surse (vezi, infra, anexa II):  

 

- ANEXA II - 

 

Web Imagini Video Noutati  

executia lui an  Cautare 
 

 
Rezultatele 1-20 din aproximativ 20,800 pentru executia lui antonescu Web  

Executia lui Antonescu 
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Executia lui Antonescu - 02:23 - Mar 13, 2006. Necunoscut. () Rate: "[...] 

După care s-a dat comanda pentru execuţie. Armele au fost încărcate şi atunci ... 

video.google.com/videoplay?docid=-8093664066671587742 

Execuţia lui Ion Antonescu - Wikipedia 

Executia mareşalului Ion Antonescu a avut loc pe 1 iunie 1946 la ora 18:03, la 

Jilava. Ion Antonescu a cerut să fie executat de armată, dar a fost refuzat. ... 

ro.wikipedia.org/wiki/Execuţia_lui_Ion_Antonescu 

YouTube - executia lui antonescu 

cum a fost asasinat unul dintre cei mai mari romani. 

www.youtube.com/watch?v=AnWmaRxFJ_A 

.: ... ::. P A G I N I . C O M . :: .. : .: Executia lui Antonescu 

26 Mar 2006 ... Plus tresărirea lui Antonescu când i-au tras ultimul glonţ in 

cap. Dimensiunea umană a unei execuţii este de neuitat. ... 

www.pagini.com/2006/03/executia-lui-antonescu.html 

Execuţia lui Antonescu - Pe ţeava.ro 

măcar executia lui antonescu este filmată ..pe când ceea ce s-a întâmplat in 89 

este încă  un mister...1 caseta original care nu a văzut-o nimeni şi încă 2 ... 

www.peteava.ro/id-77903 

EXECUTIA LUI ANTONESCU - Pe ţeava.ro 

EXECUTIA LUI ANTONESCU. Postat de kiprianii pe 27 Mai 2009 ... 

Executia Maresalului Antonescu. De la modern tv. Vizualizări 249 Comentarii 0 

Durata 2:24 . 

www.peteava.ro/id-115775/executia-lui-antonescu 

Executia lui Antonescu - Trilulilu Video Politica 

Vezi pe Trilulilu Executia lui Antonescu. Executia lui Antonescu. Executia 

lui Antonescu a fost încărcat pe Trilulilu de către sor_23. 

www.trilulilu.ro/sor_23/c9da23242953a2 

Executia lui Antonescu - OnlineSport Forum 

Executia lui Antonescu Mass-media. ... Pentru cine nu a văzut documentarul 

de la ProTV, executia lui Antonescu se afla pe google video: ... 

www.onlinesport.ro/forum/showthread.php?t=12725 

Filme româneşti pentru tine: Executia lui Antonescu (Video) 

23 Iul 2009 ... Executia lui Antonescu (Video). "[...] După care s-a dat 

comanda pentru execuţie . Armele au fost încărcate şi atunci când s-a tras, ... 

filmeromania.blogspot.com/2009/07/executia-lui-antonescu-video.html 

Executia lui Antonescu 

18 Mai 2009 ... Executia lui Antonescu Documentare, Science & Tech - 

Executia lui Antonescu. 

www.220.ro/pv43TYsulC/Executia-lui-Antonescu 

Executia lui Antonescu 

Executia lui Antonescu Diverse, alte chestii - istorie! 

www.220.ro/Ft7D4FG5vc/Executia-lui-Antonescu 

executia lui antonescu 
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Adăugat: 122 Zile in urmă. Accesări: 71. URL: Embed: Tags: executia lui 

antonescu. Descriere: executia lui antonescu. PHP BLOCK ... 

www.pierdtimp.ro/video/gallery/executia-lui-antonescu 

Executia lui Antonescu - InfoNews - Revista Presei, Ziare, Reviste ... 

Executia lui Antonescu, Trimite prin sau. Tipăreţte articolul ... Intrucât are 

control numai asupra grupului de deputaţi ai PNL, Antonescu a întrerupt ... 

www.infonews.ro/article47005.html 

Executia lui Antonescu - eSnips, share anything 

Executia lui Antonescu.flv. Views: 247 ... Antonescu-munc... 

03amparo_luis_... Procesul Mares... luis moreno Im... Advertise on this site ... 

www.esnips.com/doc/26d913cd-01fe-41e7-a257-62e032fb3951/Executia-lui-

Antonescu 

Executia Lui Antonescu | Istorie romaniei | Veoh 

Executia Lui Antonescu. The execution of Marshall Ion Antonescu. by: 

RoVideo; views: 3131; rate: in: Istorie romaniei; added: 2 yrs ago; length: 02:31 ... 

www.veoh.com/collection/istorie/watch/v292451FgREfWmK 

RoLiteratura.ro - Viaţa intimă a Mareşalului Antonescu - Articol ... 

27 Iun 2009 ... Despre viaţa personală a mareşalului Antonescu ştim însă mult 

.... Cu câteva zile înainte de execuţia Mareşalului, i s-a permis să-l vadă. ... 

www.roliteratura.ro/text/?id=124042 

Comunitatea Evreiasca din Romania 

Executia maresalului Ion Antonescu. ID: 2. Executia maresalului Ion 

Antonescu. ID: 3. Executia maresalului Ion Antonescu. ID: 4. Executia maresalului 

Ion ... 

www.romanianjewish.org/ro/album.php?id=13 

Neogen.ro - Executia lui Antonescu 

Executia lui Antonescu, Incredibil. ... Categorie: Incredibil; Taguri: antonescu 

. Mai multe. Embed: URL: I LOVE YOU. Vizionari: 4 | Voturi: 1 ... 

www.neogen.ro/videos/by/Sumnakai/view/26vjayae6iv45cng1e5s5bdvvpb0d

v8f 

Liberalii au hotărât executia lui Crin Antonescu 

Mai mulţi deputaţi vor propune, astăzi, în şedinţa săptămânală de grup, 

retragerea sprijinului politic pentru Antonescu si înlocuirea acestuia cu un ... 

www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/34487/Liberalii-au-hotarat-executia-

lui-Crin-Antonescu.html 

Executia Lui Ion Antonescu — Blogs, Pictures, and more on WordPress 

Istoria mă va judeca…ultimele cuvinte ale Maresalului Ion Antonescu, înainte 

de executia sa. la 1 iunie 1946 Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi ... 

en.wordpress.com/tag/executia-lui-ion-antonescu/ 

executia lui an  Cautare 
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http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.neogen.ro%2Fvideos%2Fby%2FSumnakai%2Fview%2F26vjayae6iv45cng1e5s5bdvvpb0dv8f&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=09499620703b4653a67a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=18&18=18&19=0&20=0&21=18&22=WeL%2F3mncuT4%3D&40=HJN2u5%2BfanAHq1Tko4TSrg%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.9am.ro%2Fstiri-revista-presei%2FPolitica%2F34487%2FLiberalii-au-hotarat-executia-lui-Crin-Antonescu.html&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=09499620703b4653a67a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=19&18=19&19=0&20=0&21=19&22=fnl8OEDXgO0%3D&40=iUg%2BjBanGgOFo40OeFVkFA%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsapi.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fen.wordpress.com%2Ftag%2Fexecutia-lui-ion-antonescu%2F&0=&1=0&4=95.140.224.18&5=92.81.206.2&9=09499620703b4653a67a7dd8f517ca01&10=1&11=magentic.intl.iehome.1&13=search&14=239138&15=main-title&17=20&18=20&19=0&20=0&21=20&22=zLf7v3NgPhM%3D&40=SOOsdwxcSr3IcwK1XZXfHg%3D%3D&_IceUrl=true
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Pentru informarea corectă şi eficientă a cititorului, vom prelua din Wikipedia, 

faimoasa Enciclopedie on-line afişată pe Internet începând cu 15 ianuarie 2001 şi 

cuprinzând peste 10 milioane de articole (în peste 250 de limbi)
210

, materialul 

referitor chiar la problema aflată în studiu (Anexa III) se prezintă în felul următor: 

 

- ANEXA III - 

 

Execuţia lui Ion Antonescu 

 

De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Salt la: Navigare, căutare 

Execuţia mareşalului Ion Antonescu a avut loc pe 1 iunie 1946 la ora 18:03, 

la Jilava. Ion Antonescu a cerut să fie executat de armată, dar a fost refuzat. În 

momentul tragerii, Antonescu a salutat, după care a căzut. S-a ridicat pe mâna 

dreaptă zicând că nu e mort şi să se tragă din nou. Şeful gardienilor l-a împuşcat în 

cap cu revolverul, dar doctorul nu a confirmat decesul, aşa că a mai fost nevoie de 

încă un glonţ în piept. În ciuda acestor măsuri, Antonescu şi generalul Vasiliu mai 

prezentau semne de viaţă. Seful gardienilor a luat o puşcă şi a tras trei patru focuri 

în corpul lui Antonescu. Doctorul a constatat decesul mareşalului în jurul orei 8:15. 

Faptele petrecute în acest timp au fost prezentate într-un proces verbal, întocmit de 

Comisia constituită de Parchetul Tribunalului Ilfov, precum şi înregistrate de câteva 

camere de luat vederi. Filmele se află la Ministerul Justiţiei. 

[modifică] Galerie de imagini 

    

  

  

                                      
210

 Cf. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor. 1919-1939, p. 499. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu#column-one#column-one
http://ro.wikipedia.org/wiki/Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu#searchInput#searchInput
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jilava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_%E2%80%9EPicky%E2%80%9D_Vasiliu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pu%C5%9Fc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu&action=edit&section=1
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[modifică] Legături externe 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu&action=edit&section=2
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 Filmul execuţiei lui Ion Antonescu  

[ascunde]  

v • d • m 

Mareşalii României 

  

Regele Ferdinand I • Regele Carol al II-lea • Generalul Alexandru Averescu • 

Generalul Constantin Prezan • Regele Mihai I • Generalul Ion Antonescu • Regele 

Alexandru I alo Iugoslaviei şi Regele Carol I (mareşal al armatei ruse) 

  

Sursa: Comunicări naţionale - mareşali români 
 

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu 

Categorii: Naşteri în 1882 | Decese în 1946 | Al doilea război mondial | 

Comandanţii Armatei Române | Conducători politici ai celui de-al doilea război 

mondial | Generali români | Mareşali români | Militari români | Miniştrii Apărării 

Naţionale | Prim-miniştri executaţi | Prim-miniştrii României | Români ai celui de-al 

doilea război mondial 

 

În situaţia constatată, ne îngăduim să considerăm că unui individ care-şi 

propune să cenzureze/să interzică subiectul Mareşalul Ion Antonescu pe Internet 

nu-i rămâne altceva de făcut decât să lichideze pur şi simplu sistemul. Lucru, 

netăgăduit, imposibil, cel puţin în acest moment. De reţinut însă că nici „controlul‖ 

oricât de riguros al motorului Google nu poate provoca „perierea‖ (în sensul de 

cenzurare a subiectului urmărit), ci doar permite  identificarea 

utilizatorului/utilizatorilor
211

. 

Continuând cercetările, îl invităm pe cititor a ne însoţi spre alte orizonturi. 

După cum bine se ştie, Internetul găzduieşte sumedenie de filme şi melodii 

consacrate unui număr impresionant de probleme şi subiecte, inclusiv, să zicem, Ion 

Antonescu. În fiece caz, computerul indică automat nu numai cifrele privind 

numărul vizitatorilor (fie 3 502, fie 21 443, fie 37 276, fie 11 471 ş.a.m.d.)
212
, dar şi 

detalii despre forumişti, deci despre acei care (fie 1 310, fie 22, fie 90, fie 113 etc.) 

au ţinut anume să-şi exprime în scris opiniile despre personalitatea Mareşalului 

Antonescu, cel mai adesea în termeni tranşanţi, aşa precum
213

: 

 

                                      
211

 În cursul anilor 2008-2009, presa şi mediile politice europene, inclusiv 

România, au dezbătut pe larg problemele instaurării controlului asupra Internetului. 
212

 În alte cazuri, cifrele indicate sunt incredibile: 824 699 pentru Hiroshima şi 

Nagasaki, 1 028 235 pentru Debarcarea în Normandia (6.6.1944) şi chiar … 2 084 612 

pentru o melodie despre Pearl Harbor! 
213

 Transcrierea a fost efectuată la 10 august 2009. 

http://video.google.com/videoplay?docid=-8093664066671587742
javascript:collapseTable(0);
http://ro.wikipedia.org/wiki/Format:Mare%C5%9Falii_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Discu%C5%A3ie_Format:Mare%C5%9Falii_Rom%C3%A2niei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Format:Mare%C5%9Falii_Rom%C3%A2niei&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_mare%C5%9Falilor_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Averescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Prezan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_I_al_Iugoslaviei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_I_al_Iugoslaviei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I
http://digitalin.ro/numisbrasovia/index.php/numisbrasovia/comunicari/comunicari-nationale/maresali-romani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Execu%C5%A3ia_lui_Ion_Antonescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Categorii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Na%C5%9Fteri_%C3%AEn_1882
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Decese_%C3%AEn_1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Comandan%C5%A3ii_Armatei_Rom%C3%A2ne
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Conduc%C4%83tori_politici_ai_celui_de-al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Conduc%C4%83tori_politici_ai_celui_de-al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Generali_rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Mare%C5%9Fali_rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Militari_rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Mini%C5%9Ftrii_Ap%C4%83r%C4%83rii_Na%C5%A3ionale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Mini%C5%9Ftrii_Ap%C4%83r%C4%83rii_Na%C5%A3ionale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Prim-mini%C5%9Ftri_executa%C5%A3i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Prim-mini%C5%9Ftrii_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Rom%C3%A2ni_ai_celui_de-al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Rom%C3%A2ni_ai_celui_de-al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
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StalinDrak (4 weeks ago) Mare prostie cu omorârea Mareşalului Ion 

Antonescu. 

parasutistu21 (3 weeks ago): Câtă demnitate!!! Cel mai mare român!!!  

tanodiana (1 month ago): Azi 22 iunie toate televiziunile noastre au uitat 

această  zi. Onor acestor eroi adevăraţi şi tuturor celor care au luptat pentru acest 

pământ. Fie  ca într-o zi cuvintele rapsodului să se adeverească, deşi eu personal nu 

mai cred că  acest popor se va mai trezi vreodată. Suntem o naţie care piere, o naţie 

care  respectă cu stricteţe legile, datinile şi obiceiurile ţărilor pe unde pribegesc să  

mănânce o pâine, dar care a uitat de neamul său, mormintele părinţilor, moşilor şi  

strămoşilor ei. 

xxlpetre79 (2 months ago): Ca pe câini i-au executat, mizeriile de comunişti!  

murdariciu (6 months ago): Din momentul ăla România s-a dus de râpă! Au 

omorât, poate, pe cel mai important român...  
cz040188 (3 weeks ago): ANTONESCU NU A MURIT! 

 

endercomunistu (2 months ago): A fost doar omul potrivit în momentul 

nepotrivit. În 1941 nu cred că cineva miza pe victoria Aliaţilor. Ca de obicei 

învingătorii scriu istoria. Din păcate el a fost şters din istorie.  

jaky222 (2 months ago): Au fost bărbaţi:  

nazmenia (2 weeks ago): Comunişti nenorociţi. Te vom iubi mereu, 

Mareşale!  

marasesti1 (3 weeks ago): Tribunalul "poporului", în numiiiliii legiii, în 

unanimiiitatiiiii, hotărăştie
214

... RUŞINE! Canalie de judecător, marionetă a 

partidului lui GH. Dej, şi ruşine Regelui Mihai, care în loc să lase oamenii mari să 

conducă ţara, s-a băgat el, un copil... şi uite ce-am ajuns... Mareşalul Antonescu: 

"Să-mi dau demisia? Şi să las ţara pe mâna unui copil? NICIODATĂ!"  

TheJudge1850 (4 months ago): Cum mai citea el
215
, şoldoveanu dreacu', 

sentinţa! … Ce sârguincios îşi executa slugoiul porunca dată de hahalerele 

bolşevice. 

La fel procedează şgli astăzi politicienii marionetă. Distrug şi ultimele fărâme din 

ceea ce a fost cândva ROMÂNIA MARE. Ce scârbă profundă mă încearcă ... 

alexei423 (4 months ago): Acesta care a citit sentinţa
216

 cred ca este un 

maldafan comunist după voce ...  

Eacent (4 months ago): Regele MIHAI a refuzat cererea de graţiere înaintată, 

nu de Mareşalul ION ANTONESCU, ci de mama acestuia şi de avocatul  

Constantin Paraschivescu Bălăceanu. Mareşalul ION ANTONESCU a cerut să fie 

                                      
214

 Forumistul imită, după filmul vizionat pe Internet, pe Al. Voitinovici, ignobilul 

preşedinte al „Tribunalului Poporului‖ (cf. Ioan Dan, „Procesul” Mareşalului Ion 

Antonescu, Bucureşti, Editura Tempus, 1993, p. 73 şi urm.). 
215

 Referire tot la Al. Voitinovici. 
216

 Idem. 

http://www.youtube.com/user/StalinDrak
http://www.youtube.com/user/parasutistu21
http://www.youtube.com/user/tanodiana
http://www.youtube.com/user/xxlpetre79
http://www.youtube.com/user/murdariciu
http://www.youtube.com/user/cz040188
http://www.youtube.com/user/endercomunistu
http://www.youtube.com/user/jaky222
http://www.youtube.com/user/nazmenia
http://www.youtube.com/user/marasesti1
http://www.youtube.com/user/TheJudge1850
http://www.youtube.com/user/alexei423
http://www.youtube.com/user/Eacent
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executat de ARMATĂ, însă a fost refuzat, plutonul fiind alcatuit din 12 persoane 

îmbrăcate cu uniforme de gardieni.  

flueras (1 year ago): [Antonescu] a murit cu demnitate.  

oby115 (1 year ago): Noi, românii, când schimbăm un sistem cu altul, chiar 

trebuie să ne omorâm foştii conducători? Câteodată, când mă uit la procesul 

Mareşalului I. Antonescu sau la cel al lui N. Ceauşescu, parcă mi-e ruşine că-s 

român. 

cyp081 (2 years ago): Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mareşalul Ion 

Antonescu, un om excepţional!  

stelistu83 (2 years ago): Dumnezeu să te odihnească, Mareşale! Cel mai mare 

conducâtor român!  

cipy2008 (2 years ago): Mare om, mare român!!  

DeutschlandDivision (2 years ago): Dumnezeu să-l  odihnească în pace pe 

Mareşal!  

andreiclawhammer (2 years ago): CEL MAI MARE ROMÂN, lui i-a păsat 

cu adevărat de România! Dumnezeu să-l odihnească!  

 

Este cazul să asigurăm pe cititor că exemple precum cele de mai sus pot fi 

depistate cu sutele în reţeaua Internetului şi, deşi multe se dovedesc fragile sau 

inconvenabile sub raportul informaţiilor, al stilului sau al urmăririi unor reguli 

civilizate în purtarea dialogului, toate însă trebuie cercetate şi cunoscute de istorici 

(vezi, mai jos, anexele IV-V). 

La 1 iunie 1946, în împrejurări ce vor fi elucidate, Mareşalul Antonescu şi 

unii dintre principalii săi colaboratori (Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu şi 

general Piky Vasiliu) au căzut sub gloanţele plutonului de execuţie. Cu demnitate, 

Antonescu dovedind magistral că, aşa după cum trăise, a ştiut să moară, pentru 

România, căreia, de altfel, i-a închinat şi ultimele sale cuvinte.  

Pentru el, nici nu se sfârşise TOTUL, din moment ce abia începuse 

POSTERITATEA, care, în unele privinţe, poate să-i fie nefavorabilă ori fals 

lustruită, dar NUMAIDECÂT DREAPTĂ ŞI CUMPĂTATĂ! Nu se poate însă 

spune pentru moment: CÂND sau DE CÂND? Întrucât, Mareşalul, declanşând şi 

purtând Războiul din Est pentru România Mare, a ajuns – independent de toate 

eforturile şi previziunile sale – în cea mai grea situaţie a existenţei sale şi a naţiunii 

române în ansamblu: Să se bată, în funcţie de evoluţia ostilităţilor generale, NU 

DOAR PENTRU DREPTURILE CI PENTRU EXISTENŢA ÎNSĂŞI ŢĂRII 

SALE, grav periclitată de vecinătatea colosului comunist de la Răsărit. Fără 

Antonescu, bătălia se profila incertă. Mai ales că, o dată cu prăbuşirea Mareşalului 

la 23 august 1944, Statul Român însuşi primise, din interior, o lovitură crucială, de 

urma căreia – în condiţiile ocupaţiei sovietice şi ale instaurării pentru decenii a unui 

regim comunist de tip stalinist-asiatic – redresarea avea să necesite un timp 

îndelungat, la nivelul a două-trei generaţii. 

http://www.youtube.com/user/flueras
http://www.youtube.com/user/oby115
http://www.youtube.com/user/cyp081
http://www.youtube.com/user/stelistu83
http://www.youtube.com/user/cipy2008
http://www.youtube.com/user/DeutschlandDivision
http://www.youtube.com/user/andreiclawhammer
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În final, se impune să concludem: În perspectiva desfăşurărilor de după cel 

de-al doilea război mondial „procesul” şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu s-

au dovedit cu adevărat, mai mult decât o inepţie, o eroare de proporţii istorice. 

 

 

- ANEXA IV –  

 

 Autentificare  

Enciclopedia României - o enciclopedie online 100% românească 

Cauta
 

 Prima pagină  

 Ultimele articole  

 Articol aleatoriu  

 Aniversări  

 Imagini noi  

 Colaborări  

 Regulament  

 Despre noi  

 Contact  

Ion Antonescu 

 Pagină  

 Discuţie  

 Vezi sursa  

 Istoric  

Ion Antonescu 

de la Enciclopedia României 

Salt la: navigare, căutare 

Ion Antonescu  

 

Născut  2 iunie 1882, Piteşti  

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Special:Autentificare&returnto=Ion_Antonescu
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http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Ion_Antonescu&action=history
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ion_Antonescu#column-one#column-one
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ion_Antonescu#searchInput#searchInput
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/2_iunie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1882
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Pite%C5%9Fti&action=edit&redlink=1
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Decedat  1 iunie 1946, Jilava  

Cauză deces  condamnat la moarte  

Ocupaţie  
mareşal al Armatei 

Române  

   

 
 Preşedintele 

Consiliului de Miniştri  

Mandat 
4 septembrie 1940 - 23 august 1944  

 

   

 
 Ministrul Apărării Naţionale 

din România  

Mandat 
28 decembrie 1937 - 30 martie 1938 

4 septembrie 1940 - 24 ianuarie 1941 

22 septembrie 1941 - 22 ianuarie 

1942  

 

   

 
 Ministrul Afacerilor Străine 

din România  

Mandat 
20 ianuarie 1941 - 29 iunie 1941  

 

Căsătorit cu  
Rachel Mendel 

Maria Niculescu  

Ion Antonescu (n. 2 iunie 1882, Piteşti - d. 1 iunie 1946, Jilava), general, apoi 

mareşal al Armatei Române, preşedinte al Consiliului de miniştri, „conducător‖ 

al statului. Ion Antonescu este una dintre cele mai controversate personalităţi din 

istoria României. A avut o ascensiune fulminantă în ierarhia militară, ajungând 

şef al Statului Major General. După dezordinea creată în ţară din cauza 

pierderilor teritoriale din vara anului 1940, Antonescu a preluat conducerea 

statului după ce a fost învestit cu puteri depline atât de Carol al II-lea, cât şi de 
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Mihai I. După o scurtă guvernare cu Mişcarea Legionară, pe 22 iunie 1941 a 

decis ca România să participe alături de Germania la invadarea Uniunii 

Sovietice, cu scopul de a elibera Basarabia şi nordul Bucovinei. Deşi clasa 

politică s-a opus, Antonescu nu a dorit să îşi încalce cuvântul dat lui Hitler şi 

armata română a continuat războiul şi dincolo de Nistru, sperând că va reuşi să 

creeze condiţiile în vederea eliberării nord-vestului Transilvaniei. După doi ani 

de război, Rusia a reuşit să respingă atacurile germano-române, iar cursul a fost 

schimbat în favoarea Aliaţilor.  

Când armata roşie a ajuns pe cursul superior al Prutul, situaţia României a 

devenit una dramatică. Antonescu nu a dorit să încheie un armistiţiu defavorabil 

pentru ţara noastră, însă regele Mihai, temându-se de o catastrofă naţională l-a 

demis şi arestat printr-o lovitură de palat. Acest act a marcat intrarea definitivă a 

României în sfera de influenţă sovietică. Antonescu a fost judecat în perioada 

guvernului comunist, fiind acuzat că în timpul războiului a ordonat asasinarea şi 

deportarea în Transnistria a zeci de mii de evrei. A fost condamnat la moarte 

pentru crime de război şi executat pe 1 iunie 1946.  
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- A N E X A V - 

 

 

Britannica Concise Encyclopedia: Ion Antonescu  

 

(born June 15, 1882, Pitesti, Rom. — died June 1, 1946, near Jilava) Romanian 

marshal. He served in World War I and later became chief of staff (1934) and 

minister of defense (1937). Appointed prime minister in 1940, he established a 

fascist dictatorship and openly supported the Axis Powers. Initially he won 

broad support for his domestic reforms and declaration of war against the Soviet 

Union (1941), but that support eroded. His regime was overthrown in 1944, and 

he was later executed as a war criminal. 

For more information on Ion Antonescu, visit Britannica.com. 

 

Columbia Encyclopedia: Antonescu, Ion  

(yôn äntônĕs'kū) , 1882–1946, Romanian marshal and dictator. He served in 

World War I and later became chief of staff, but he fell into disfavor with King 

Carol II because of his pro-Nazi attitude and his suspected intrigues with the 

Iron Guard. In World War II, on Sept. 4–5, 1940, Carol, threatened with 

revolution and German intervention, appointed Antonescu premier with 

dictatorial powers. On Sept. 6, Antonescu forced the king to abdicate in favor of 

Carol's son, Michael. In Nov., 1940, Romania joined the Axis Powers, and 

Antonescu gave Adolf Hitler virtual control over Romanian economy and 

foreign policy, tolerated violent pogroms against the Jews, and declared (June 

22, 1941) a ―holy war‖ on the Soviet Union. With two Soviet armies deep in 

Romania, King Michael in Aug., 1944, had Antonescu and his cabinet arrested 

in a dramatic coup. Antonescu was tried (1946) for war crimes and executed.  
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- A N E X A VI - 
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若您来自中国大陆，并能顺利浏览维基百科，请向我们回报您的状况

（https 地址）。  

扬·安东内斯库 

维基百科，自由的百科全书 

跳转到: 导航, 搜索 

扬·安东内斯库 

Ion Antonescu 

 
安东内斯库在临刑前 

 
罗马尼亚总理 

任期 

1940 年 9 月 4 日 – 1944 年 8 月 23 日 

前任 扬·吉格图 

继任 康斯坦丁·萨纳特斯库 

 

出生 
1882 年 6 月 2 日 

罗马尼亚皮特什蒂 

http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%80%E6%B3%81%E5%9B%9E%E5%A0%B1
http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%80%E6%B3%81%E5%9B%9E%E5%A0%B1
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/zh/wiki/Wikipedia_talk:狀況回報
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%AC%C2%B7%E5%AE%89%E4%B8%9C%E5%86%85%E6%96%AF%E5%BA%93#column-one#column-one
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%AC%C2%B7%E5%AE%89%E4%B8%9C%E5%86%85%E6%96%AF%E5%BA%93#searchInput#searchInput
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%B0%BC%E4%BA%9A%E6%80%BB%E7%90%86&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1940%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1940%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1944%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1944%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%8F%9A%C2%B7%E5%90%89%E6%A0%BC%E5%9C%96&action=edit&redlink=1
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BA%B7%E6%96%AF%E5%9D%A6%E4%B8%81%C2%B7%E8%90%A8%E7%BA%B3%E7%89%B9%E6%96%AF%E5%BA%93&action=edit&redlink=1
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1882%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1882%E5%B9%B4&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%B0%BC%E4%BA%9A&variant=zh-cn
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%B0%BC%E4%BA%9A&variant=zh-cn


 468 

逝世 
1946 年 6 月 1 日 （63 岁） 

罗马尼亚伊尔福夫县 

职业 军人 

信仰 罗马尼亚东正教 

扬·安东内斯库（罗马尼亚语：Ion Antonescu，1882 年 6 月 2 日－1946 年

6 月 1 日）是罗马尼亚军人、政治家。二战时期他从 1940 年 9 月 4 日到

1944 年 8 月 23 日任罗马尼亚总理和国家元首，是罗马尼亚实际上的独裁

者。 

目录 
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 5 名誉恢复  
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[编辑] 早年 

安东内斯库出身军人地主家庭，其父有上尉军衔。他早年曾在克拉约瓦和

雅西学习军事，后又到法国进修。1907 年他参与镇压农民起义，由于其冷

酷无情获得了 Câinele roşu （意为红犬）的绰号。1913 年他参加了第二次

巴尔干战争，期间获当时罗马尼亚军队的最高荣誉：勇敢的米哈伊勋章。

他也参与了第一次世界大战和干涉匈牙利。 

1920 年代初他先后任驻法国和英国的武官，期间与一名法国犹太女子结

婚。这一时期他还担任过罗马尼亚王家陆军骑兵学校校长、参谋大学校长

等职。1930 年代末他还担任过国防部长。 

[编辑] 上台 

安东内斯库长年和极右的铁卫团组织有着密切的联系，为此 1937 年他一

度被下狱。之后他因为大唱民族主义论调反对割领土给周边国家而再次被

投狱，但同时也开始获得相当多的支持。在压力下，1940 年 9 月 4 日国王

卡洛尔二世任命安东内斯库为首相。就在几天前，罗马尼亚刚刚失去了相

当一部分领土：比萨拉比亚和北布科维纳被苏联夺去；北特兰西瓦尼亚大

部被划给匈牙利；南多布罗加则被划到保加利亚。安东内斯库获得了绝对

的权利，取消宪法，解散了国会并驱逐了卡洛尔二世，改立米海伊一世。 

安东内斯库上任后伊始和铁卫团关系仍旧紧密，但不久这种关系就变得难

以维持。安东内斯库开始利用权力限制铁卫团，终于导致在 1941 年 1 月
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20 日铁卫团发动武装暴动。但在希特勒的帮助下安东内斯库只用了两天时

间就平息了暴动。 

[编辑] 二战中 

安东内斯库在战中选择加入轴心国参与对苏战争，这既出于罗马尼亚的部

分报复苏联的想法，也在一定程度上体现了安东内斯库的反共心理。同时

由于有罗马尼亚作盟国，德国也获得了罗马尼亚的石油天然气资源。战争

初期罗马尼亚乘着闪击战的威力夺回了比萨拉比亚和北布科维纳，在敖德

萨制造了屠杀；安东内斯库也由此获元帅称号。但在经历斯大林格勒战役

等转折之后，罗马尼亚军队也开始接近灭亡。 

意识到不妙的安东内斯库曾试图和盟国（特别是英美）单独讲和，但没有

成果。1944 年 8 月 22 日苏军开始进攻罗马尼亚本土，第二天米海伊一世

在共产主义者―协助‖下发动政变，逮捕了安东内斯库及其阁僚。不久罗马

尼亚对苏投降。 

[编辑] 处决 

 

 
受审的安东内斯库 

安东内斯库等先是被押往苏联，后在 1946 年 4 月 9 日被引渡回国。他受控

帮助德国发动战争并出卖国家利益，并在国内杀害反对者和犹太人。6 月

1 日安东内斯库等被处决。 

[编辑] 名誉恢复 

2006 年 12 月 25 日，罗马尼亚布加勒斯特地方法院裁决回复安东内斯库及

其 22 名阁僚的名誉。该消息于 2007 年 3 月正式对外发布。对此俄罗斯外

交部发言人表示难以接受。 

[编辑] 参考文献 

 Dennis Deletant, Hitler's Forgotten Ally: Ion Antonescu and his Regime, 
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[编辑] 外部链接 

 安东内斯库被处决的录像  

 改写历史 罗马尼亚为二战独裁者―平反‖  

取自
"http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%89%AC%C2%B7%E5%AE%

89%E4%B8%9C%E5%86%85%E6%96%AF%E5%BA%93&variant=zh-cn" 

5 个分类: 1882 年出生 | 1946 年逝世 | 罗马尼亚军事人物 | 罗马尼亚总理 | 

被处决者 

查看 

 

 

- ANEXA VII - 

 

 

DOCUMENTARE, FILME, DEZBATERI TV,  

MARŞURI PATRIOTICE DESPRE 

MAREŞALUL ION ANTONESCU PE YOU TUBE
218

 

 

 

 

- Antonescu – Mareşalul de oţel – 3,43 minute/12 978 vizitatori 

- Mareşalul Antonescu – 5,01/3 317 

- Mareşalul Ion Antonescu: România între 1940 şi 1944 (1/3) – 

6,52/11 542 

- Idem, 2/3 – 8,21/6 584 

- Idem, 3/3 – 7,56/5 691 

- Procesul Mareşalului Ion Antonescu – 1,54/26 325 

- Mareşalul Ion Antonescu – 7,40/41 943 

- Mareşalul Ion Antonescu – 3,46/14 974 

- Apel la neuitare: Mareşal Ion Antonescu – 10,08/16 427 

- Ion Antonescu şi Horia Sima 1940 – 1,26/62 637 

- Mareşalul Ion Antonescu (Omagiu) – 4,20 

- Ordinul Mareşalului – 2,35/37 796 

- Eliberarea Basarabiei de sub jugul bolşevismului: Basarabia – 

România Mare – Antonescu – 9,58/547 

- Ion Victor Antonescu – 4,25/4 829 

- Arestarea Mareşalului Ion Antonescu – 1,33/1 010 

- Ion Antonescu: Erou Naţional – 1,02/190 

- Carol al II-lea şi Ion Antonescu (1/5) – 9,00/2 090 

- Idem, 2/5 – 9,48/1 074 

                                      
218

 Lista este întrutotul selectivă. 
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- Idem, 3/5 – 4,38/1 073 

- Idem, 4/5 – 10,55/852 

- Idem, 5/5 – 9,54/1 027 

- Discursul Mareşalului Ion Antonescu la 10 Mai 1941 – 1,16/10 

650 

- [Biografie, 1] Ion Antonescu – 8,20/413 

- [Biografie, 2] Ion Antonescu – 9,54/524 

- Poezie dedicată Mareşalului Antonescu – 3,19/10 206 

- Mareşalul Ion Antonescu – Fragment de filmul « Oglinda » - 

1,31/11 280 

- Imnul Mareşalului – 4,46/4 700 

- Ion Antonescu – Ultimul Mareşal – 2,05/757 

- Mareşalul Ion Antonescu – 4,29/94 

- Bocetul lui Ioan cel fără de mormânt – 4,25/739 

- Bocetul dedicat Mareşalului Ion Antonescu – 4,25/274 

- Care a fost cel mai mare dintre Regii României? (1/2) – 10,59/1 563 

- Idem, 2/2 – 9,13/1 176 

- Remember Ion Antonescu? (Feeling Project – Ep. 4) – 2,09/185 

- Regele Mihai I şi Mareşalul Ion Antonescu – 6,07/91 

- Ion Antonescu: Eroul României – 3,19/1 233 

- Mareşalul Antonescu – Fragment din filmul “Oglinda” – 1,31/345 

- Mareşalul Ion Antonescu – dictator fascist – 3,31/90 

- Ordinul Mareşalului: Eliberarea Basarabiei de sub jugul 

bolşevismului – 3,34/7 971 

- Spiritul tău este alături de noi …  - 3,34/7 971 

- Antonescu: Ultimele cuvinte – 2,33/170 

- Mareşalul – 3,43/57 579 

- Antonescu – erou pentru Partidul Liberal – 3,54/103 

- Antonescu la München depunând o coroană de flori  - 0,53/115 

- Scrisoarea lui Hitler către Carol al II-lea – 3,01/4 640 

- 22 iunie 1941 – Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul! – 3,35/408 

- Sărbătorirea zilei de 10 Mai la Bucureşti, în 1942 – 0,41/7 120 

- Ion Antonescu la Craiova – 1,41/345 

- Eliberarea Basarabiei – 1,12/846 

- Transilvanie frumoasă – 1,17/7 898 

- Doamne, ocroteşte-i pe Români – 5,22/401 802
219

 

- Marea manifestare legionară din 6 octombrie 1940 – 5,40/16 

- Mişcarea Legionară, 1 – 10,09/266 

                                      
219

 Text având la bază poeziile lui Adrian Păunescu, compoziţie şi voce - 

Andrei Păunescu. De remarcat că, dintre cei care au accesat site-un, nu mai puţin de 1 

869 de „internauţi‖ şi-au consemnat opiniile pe marginea excelentului text (până la data 

de 24.8.2009). 
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- Idem, 2 – 10,04/135 

- Idem, 4 – 9,55/147 

- Idem, 5 – 10,02/117 

- Idem, 6 – 9,54/125 

- Idem, 7 – 10,00/78 

- Idem, 8 – 10,01/90 

- Idem, 9 – 10,01/102 

- Idem, 10 – 10,07/77 

- Idem, 11 – 9,51/115 

- Idem, 12 – 10,02/106 

- Idem, 13 – 9,59/108 

- Idem, Final – 4,16/65 

- Mari Români – 3,32/846 

- Paradă militară în Bucureşti  - 1,03/1 422 

- Depoziţia Mareşalului – Fragment din filmul “Oglinda” – 1,31/21 

- N. Furdui Iancu: Hai să-ntidem hora mare – 2,37/214 

- Revoluţia română de la 23 august 1944 – 0,50/120 

- Trădarea de la 23 august 1944 – 10,53/5 113 

- Al doilea război mondial (Muzică pe versurile lui Radu Gyr) – 

1,11/70 

- Doi cavaleri ai Apocalipsei – Secolul XX: Nicolae Bălan şi 

Alexandru Şafran – 2,45/30 

- Mass Murders of the 20th Century – Marshal Ion Antonescu – 

9,58/272 

- Hitler-Stalin Pact – 4,30/21 098 

- Evacuarea Basarabiei – 1,07/25 733 

- Eliberarea Basarabiei – 1,34/19 739 

- 23 august 1944: Trădarea Regelui Mihai – 5,23/64 262 

- Mareşalul – 3,43/57 644 

- Ordinul Mareşalului – 2,35/37 575 

- Aşa a început Războiul Sfânt – 3,10/1 589 

- Eliberarea Basarabiei, iunie – iulie 1941 - 1,12/21 863 

- Procesul Mareşalului Ion Antonescu – 1,54/26 428 

- Al Doilea Război Mondial, 1/4, România ciopârţită – 6,42/19 850 

- Idem, 1/3 - Regimul Antonescu – 6,51/13 392 

- Idem, 2/3 – Regimul Antonescu - 8,20/16 764 

- Soldaţii români în al Doilea Război Mondial  - 4,19/46 818 

- Romania in World War II – 4,19/46 818 

- Cutremurul din noiembrie 1940 România – 1,49/40 440 

- Defilare în Bucureşti [1940] – 0,42/5 496 

- Parade of German Troops in Bucharest [1940] – 1,21/37 

- Aderarea României la Pactul Tripartit 1940 – 1,28/2 571 

- 1941 Bucureşti – Romania – 3,07/329 
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- Vin săracii … duşmanii (Melodie Iancu Furdui) – 1,47/132 355 

- Armata Română în timpul celui de-al Doilea Război Mondial . 

1,49/34 192 

- Romanian Army Choir versus Red Army Choir - 4,08/11 826 

- Luptele din Crimeea – 4,10/5 297 

- Romanian Troops March on Odessa (September 1941) – 1,04/7 455 

- Deportări în Transnistria 1941 – 0,35/16 715 

- Trupele române la Stalingrad – 0,45/22 120 

- Rumänien Armee in Stalingrad – 1,28/12 307 

- Tribute to the Romanian Army in World War II - 4,14/56 174 

- Barbarossa: Romanian Troops March into Bessarabia (July 1941) 
– 1,31/4 229 

- Operation Barbarossa Begins: The First Day (June 1941) – 1,57/5 

634 

- Bombing of Ploieşti – 0,17/2 114 

- 1943: The Low-Attitude Bombing of the Ploieşti Oil Fields – 

0,28/15 735 

- Ploieşti – The Main European Oilfields in World War II 

(Romania) – 0,39/25 319 

- Raid on Ploieşti, 1 – 8,45/2 719 

- Idem, 2 – 8,46/3 933 

- Idem, 3 – 8,45/2 503 

- Ploieşti Raid Part of Air Force Heritage – 1,52/11 766 

- Ploieşti Raid – 2,09/20 589 

- Sturmovik Ploieşti, I – 7,20/63 363 

- Idem, II – 4,07/27 576 

- Bombardarea rafinăriilor de la Ploieşti 1943 – 0,27/16 043 

- Iaşi – Romania 1944 – 2,03/329
220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
220

 Numai în cazul producţiilor reţinute numărul total al vizitatorilor se ridică la 

mult peste 4,3 milioane pentru perioade care sunt cu mult anterioare datei la care s-a 

întocmit prezenta anexă (25.8.2009). 
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