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Cuvânt înainte 

de 

 

Gh. Buzatu 

 

Cu acest volum, Europa în balanţa forţelor ajunge într-un 

punct final. Nu însă, se înţelege, şi istoria Europei, ale cărei 

desfăşurări viitoare sunt – trebuie să rămână! – o mare 

provocare şi pe deplin nebănuite. Mai ales dacă avem în vedere 

evenimentele din urmă, survenite la intersecţia recentă de 

veacuri şi de milenii şi premise neîndoielnice ale unor evoluţii 

complet imprevizibile, la proporţii şi cu consecinţe incalculabile! 

 Cititorul va înţelege lesne bucuria şi satisfacţia noastră o 

dată cu apariţia volumului III al Europei în balanţa forţelor, fiind 

consacrat integral evoluţiei României în decursul unei jumătăţi 

de veac şi, totodată, reprezentând numărul 198 al Colecţiei 

noastre Românii în istoria universală, fondată în urmă cu exact 

un sfert de secol. În egală măsură, se impune să avem în vedere 

că, apropiindu-ne de numărul 200, ne-am propus ediţia 

anastatică a clasicei sinteze  a istoriografiei române şi europene 

moderne – Istoria Românilor din Dacia Traiană a lui A. D. 

Xenopol (12 vols.), pentru ca ulterior să definitivăm ediţia a II-a 

critică a magistralei Istorii a Românilor de N. Iorga (10 volume). 

 Încheind aceste rânduri preliminare, ce altceva ne-am 

putea dori – nouă şi, deopotrivă, Cititorului – decât numai spor  

şi succese, deplină sănătate?! 

 

     Iaşi, 20 septembrie 2010 
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PROBA LABIRINTULUI – EVOLUŢII ŞI INVOLUŢII 

Conflagraţia mondială din 1939-1945 a fost marcată, în chip firesc, de 

numeroase date marcante. Şi, totuşi, o singură zi – 23 august 1939 – prezintă în 

context o semnificaţie aparte, în sensul că, fără a trimite la vreun eveniment 

notoriu din perioada ostilităţilor, pe care dimpotrivă le-a precedat, totuşi intră în 

discuţie dat fiind că, pur şi simplu, a determinat de o manieră categorică 

desfăşurările istorice la scară planetară.  

 

 
 

 

Atunci, în noaptea de 23/24 august 1939, la Kremlin s-a semnat 

faimosul Pact Hitler-Stalin sau Ribbentrop-Molotov, după numele miniştrilor 

de externe desemnaţi de către cei doi dictatori pentru a-l negocia şi parafa, şi 

care document, de atunci încoace, deţine o întâietate indiscutabilă în privinţa 

tuturor superlativelor negative posibile: cel mai catastrofal, cel mai controversat, 

cel mai nenorocit, cel mai odios, cel mai sumbru şi cel mai plin de consecinţe 

act găzduit în cuprinsul veacului al XX-lea. În mod practic, el a închis o epocă, 

aceea a păcii armate dintre 1919 şi 1939, a condus nemijlocit la izbucnirea celui 

de-al doilea război mondial şi a inaugurat calvarul pentru milioane şi milioane 

de oameni, state şi civilizaţii. 

Istorici de faimă mondială ai conflictului din 1939-1945 (Arnold 

Toynbee, A. J. P. Taylor, Pierre Renouvin, Edward H. Carr, Maurice Baumont, 
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Donald Cameron Watt, Jean – Baptiste Duroselle, Andreas Hillgruber, Henri 

Michel, Ernst Nolte, William L. Shirer, A. M. Nekrici, Stéphane Courtois) s-au 

exprimat de mult în privinţa rolului şi locului Pactului din 23 august 1939 în 

determinarea evenimentelor, iar studiile recente, întemeiate pe dezvăluirile de 

ultim moment ale arhivelor secrete, confirmă pe deplin concluziile avansate. 

Fapt remarcabil, România nu a fost de fel implicată, devenind, din contra, una 

dintre cele dintâi victime ale „sistemului” introdus de Pactul Hitler-Stalin. Ceea 

ce, pentru statul şi naţiunea română n-a constituit vreun temei de recunoaştere, 

dimpotrivă, un impuls pentru a-l repudia cu violenţă, fapt survenit la 22 iunie 

1941. 

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.  

 

 
 

29 septembrie 1938 – Acordul de la München 

 

Deopotrivă, în momentul decisiv, mai precis în luna august 1939, Hitler 

a beneficiat decisiv 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 
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perspectivă, Tratatul de neagresiune sovieto-german a avut un rol determinant şi 

fatal pentru destinul păcii europene şi mondiale. De vreme ce, graţie Pactului, 

Hitler a devenit arbitrul indiscutabil al păcii europene, atunci când el nu mai 

dispunea în repertoriu decât de o singură soluţie – războiul!  

 

        
 

23 august 1939 – Kremlin, semnarea Pactului sovieto-german 

  

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!”  

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 marii 

istorici care au investigat „Münchenul”, reţinem pe Maurice Baumont, Pierre 

Renouvin, J.-B. Duroselle, A. J. P. Taylor, Telford Taylor, Klaus Hildebrand, 

Jiri Hochman, M. S. Hitchins, Martin Gilbert şi Richard Gott. În opinia lui 

Telford Taylor, acordul din 28 septembrie 1938 a constituit „un punct crucial al 

istoriei moderne”, 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”. 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. 
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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, A. J. P. Taylor, Donald Cameron Watt, William Carr, 

William L. Shirer, Pierre Renouvin, Maurice Baumont, Alan Bullock, Sebastian 

Haffner, Wolfgang Leonhard, P. M. H. Bell, V. M. Falin, N. V. Zagladin, 

Gabriel Gorodetscky, David Fisher şi Anthony Read. Punctele de vedere 

exprimate de aceştia, dincolo de unele nuanţe, explicabile date fiind unghiul şi 

momentele abordării problemei, concordă în mod tulburător. Michel Heller şi A. 

M. Nekrici, de pildă, au descifrat 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.)”, în vreme ce 

cunoscutul ziarist şi istoric american William L. Shirer a consemnat că Stalin, 

„inamicul mortal” din ajun al lui Hitler, „a făcut posibilă” decizia acestuia de a 

ataca Polonia la 1 septembrie 1939. Maurice Baumont, membru al Institutului 

Franţei, nu i-a contrazis pe cei menţionaţi, ci a adăugat că Pactul de la 23 august 

1939 „a încurajat puternic pe Hitler să rişte declanşarea <<marelui conflict>> 

(subl. ns.)”, 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.)”. 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.  

 

 
 

Un alt aspect, examinat în detaliu, este acela al preţului cu care Hitler i-a 

smuls, în 1939, lui Stalin semnătura 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 
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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 prea bine cunoscute, vom face apel 

la recunoaşterile unor specialişti. Revenim, prin urmare, la Michel Heller şi A. 

M. Nekrici, atât de categorici şi sub acest aspect: „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”. William L. 

Shirer insista în a demonstra cum, prin „târgul cinic” cu Hitler, Stalin „a dat 

semnalul unui război [contra Poloniei] care, după toate probabilităţile, avea să ia 

proporţiile unui conflict mondial”. În ceea ce-l privea, istoricul rus N. V. 

Zagladin, confirmat de apariţia la Moscova a pseudo-jurnalului lui V. M. 

Molotov, 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) [în ianuarie 1934]”
1
. 

 

 
 

Divizarea şi cotropirea Europei Est-Centrale: 

„Opera” lui Stalin şi von Ribbentrop (1939-1941) 

 

Semnificaţia generală şi consecinţele dezastruoase pentru România ale 

Pactului şi Protocolului secret din 23 august 1939 au fost evidenţiate şi de 

istoricii români (Viorica Moisuc, Valeriu Florin Dobrinescu, acad. Florin 

Constantiniu, Ioan Scurtu). Nu demult, investigând aceeaşi temă. am apreciat 

                                      
1
 Detalii despre dezbaterile istoriografice relevate – Gh. Buzatu, România sub 

Imperiul Haosului, 1939-1945, Bucureşti, Editura RAO, 2007, p. 33-37. 
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vigoarea şi logica argumentelor lui Pamfil Şeicaru, unul dintre cei mai de seamă 

ziarişti români ai veacului trecut. Având în seamă că, oriunde şi oricum, 

evenimentele trebuie examinate şi expuse cu obiectivitate în înlănţuirea lor 

cauzală, trebuie să admitem că, dacă la început au fost Pactul Hitler-Stalin şi 

Protocolul său secret (articolul 3), din acestea au rezultat în chip logic şi necesar, 

la 26-27 iunie 1940, notele ultimative ale U.R.S.S. succedate, din partea 

României, de evacuările Basarabiei, nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa, apoi 

de subscrierea dictatelor de la Viena (30 august 1940) şi Craiova (7 septembrie 

1940). România Mare a eşuat, iar Războiul Refacerii Unităţii Naţionale din 

1941-1944, care i-a urmat, a fost stăvilit, urmare a capitulării şi trădării de la 23 

august 1944, când – considera Pamfil Şeicaru (1950) – „Statul român s-a 

prăbuşit”. Şi, tot pe atunci, el observa că România se dovedise în general după 

primul război mondial un factor neglijabil al oricărei „politici de insurecţie 

împotriva geografiei şi a istoriei, politică iniţiată de cei care <<jucau cartea 

rusească>>. Astăzi poporul român expiază concluzia politicii făcute de la 1919 

până la 23 august 1944”. Iar, pentru a ne opri aici, acelaşi a reţinut, în termenii 

adecvaţi, această realitate de forţă şi blestem a evoluţiei noastre contemporane: 

„Tot ce s-a abătut, după 23 august [1944], asupra nenorocitei noastre patrii era 

virtual cuprins în actul loviturii de stat” (1952).  

Pentru cititorul nostru, trebuie să fie cât se poate de clar că, stăruind 

asupra datei de 23 august 1939, nu ne propunem decât să evidenţiem 

semnificaţia majoră a zilei respective în istoria veacului trecut. Departe de noi 

gândul de-a afirma că la 23 august 1939 ar fi survenit începutul şi sfârşitul 

tuturor lucrurilor, cu hotărâre – nu, dar, în mod sigur, atunci, România, şi nu 

numai, a intrat în Labirint! 

Despre ce-a fost vorba, cititorul va afla în continuare. 

Nu însă înainte de-a desprinde, din Dicţionarul Enciclopedic, sensurile la 

propriu şi la figurat ale termenului: „Labirint – 1. Construcţie cu foarte multe 

încăperi şi galerii, încât orientarea este dificilă (de exemplu palatul 

Hampton Court, lângă Londra). 2. (În arhitectura parcurilor) Alei 

întortocheate, mărginite de arbuşti. * Drumuri încâlcite; (prin extensie) 

problemă, situaţie încâlcită, greu de rezolvat”; „Labirintul din Creta: – (în 

mitologia greacă), operă arhitecturală, alcătuită dintr-un număr foarte 

mare de încăperi şi coridoare, cu o dispunere atât de complicată, încât 

ieşirea era aproape de negăsit. Construit de Dedal, în Creta, la porunca 

regelui Minos, pentru a-l închide pe Minotaur. Teseu a reuşit să-l străbată 

ajutat de firul Ariadnei. Unul dintre simbolurile mitice ale Labirintului este 

acela al lumii sau al vieţii considerate o carceră, ale cărei drumuri 

întortocheate nu pot duce, în cele din urmă, decât către moarte”
2
. 

 

*** 

                                      
2
 Dicţionar Enciclopedic, vol. IV, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 2-3. 
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În raport cu presiunile grozave ale prezentului şi provocările crescânde 

ale viitorului, considerăm ca fiind de maximă relevanţă şi actualitate apelul 

lansat în decembrie 2005 de reputaţi istorici francezi (Alain Decaux, Marc 

Ferro, Pierre Milza, Réné Rémond ş.a.) sub titlul Libertatea pentru istorie, 

care surprindea elementele definitorii
3
, înseşi permanenţele scrisului istoric 

modern, 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 adevărului istoric nu aparţine nici 

Parlamentului, nici autorităţii judiciare. Politica statului, chiar animat de cele 

mai bune intenţii, nu este politica istoriei”
4
. 

… Este – trebuie să recunoaştem – tulburător de frumos şi de adevărat. 

Dar să rememorăm: „ … Politica statului, chiar animat de cele mai bune 

intenţii, nu este politica istoriei”. Iar, dacă lucrurile stau astfel, cu certitudine, 

atunci la noi, în peisajul ştiinţific actual, ilustrat de o şcoală istorică prin ai cărui 

corifei (A. D. Xenopol, Gh. I. Brătianu, Andrei Oţetea, P. P. Panaitescu, C. C. 

Giurescu, David Prodan şi, cu supra de măsură, fenomenalul Nicolae Iorga) am 

pătruns de mult în elita istoriografiei universale, apariţia aşa-ziselor Rapoarte 

finale Wiesel ori Tismăneanu a fost, mai mult decât inutilă, ci pur şi simplu 

penibilă. Mai ales dacă avem în seamă ţinuta lor cvasi-ştiinţifică, semnificaţia şi 

scopurile propagandistice predominante în exces. 

Cu referire însă la prezentul nostru volum, vom preciza că nu ne 

propunem o investigaţie formidabilă şi vastă, nici definitorie pentru vreo 

tendinţă istoriografică. Nu ambiţionăm să realizăm mai mult decât o lucrare 

interesantă, bazată pe surse relevante şi indiscutabile, referitoare la o problemă 

care ne-a preocupat adeseori, dar n-a şi stăruit în atenţia noastră specială. Mai 

precis, avem în vedere istoria unei perioade de 50 de ani (1939-1989) 

reprezentând un segment cardinal şi spectaculos al unui veac, al XX-lea, ce s-a 

dovedit în integralitate nenorocit, fie numai dacă avem în vedere că „a găzduit” 

3 păci armate, 2 conflicte mondiale şi un război rece şi care, reunite, întrucât a 

decurs unul din altul, fac toate laolaltă 100 de ani!!! 

În context, prin urmare, limitele cronologice propuse de noi reprezintă 

                                      
3
 Textul integral al documentului poate fi aflat în vol. II al Europei în balanţa 

forţelor, cap. privind lovitura de stat de la 23 august 1944. 
4
 „L´Histoire”, Paris, no. 306/Janvier 2006. 
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prin forţa lucrurilor un interludiu, dar care se recomandă, sub multiple aspecte 

(premise şi proporţii, desfăşurare şi consecinţe), drept devastator … Avem tot 

dreptul, aşadar, să ne întrebăm: cum de-a fost posibil aşa ceva? Diverşi istorici, 

de orientări diferite, vor da, natural, explicaţii deosebite. Deşi, în opinia noastră, 

răspunsul depinde de o singură şi tristă realitate: Secolul al XX-lea a fost, mai 

înainte de orice sau mai presus de toate, unul nenorocit, fiind – vai! – „rezervat” 

manifestărilor extreme şi conflictelor fatidice dintre –isme. Nu ne propunem, 

aici şi acum, să le enumerăm, mărginindu-ne să le menţionăm pe cele mai 

frecvente în dicţionare şi sinteze ori mai ales frecventate şi chiar exersate
5
 în 

societate, deci pe seama indivizilor
6
:  

- liberalism/conservatorism  

- capitalism/socialism 

- sionism/comunism 

-  creştinism/islamism 

-  iudaism/hinduism 

-  extremism/rasism 

- naţionalism/internaţionalism 

-  regionalism/ globalism 

- bolşevism/fascism/naţional-socialism  

- hitlerism/stalinism/franchism 

-  horthysm/codrenism 
- castrism, maoism etc. etc.  

Fideli opiniilor exprimate de maeştrii istoriografiei universale moderne, 

facem apel la N. Iorga, care, identificând în 1938 permanenţele istoriei (pământ, 

idee, rasă), a desluşit fără ezitare că, „în stările acestea de spirit, stă forţa motrice 

a oricăror evoluţii istorice, rezultatul material care decurge de aici putând fi, 

bineînţeles, şi un motiv, prelungit, pentru acţiuni viitoare”, pentru a stabili 

finalmente: ideea – „iată ceea ce pune în mişcare popoarele”
7
. La rândul său, 

Arnold J. Toynbee, în celebru A Study of History, releva, tot pe atunci, că „este 

posibil ca pentru orice societate, indiferent de vârstă, un sfârşit moral să 

reprezinte întotdeauna provocarea decisivă pentru viitorul ei. Oricum ar fi, fără 

îndoială însă că propria noastră societate de astăzi se confruntă cu o provocare 

mai degrabă de ordin moral decât material”
8
. 

                                      
5
 Cf. Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, Craiova, Editura Mica Valahie, 2004, 

p. 437 şi urm.; Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, I, 1919-1939, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, p. 11-12. 
6
 Ernst Nolte, Fascismul în epoca sa. Action française. Fascismul italian. 

Naţional-socialismul, Bucureşti, Editura Vivaldi, 2009, p. 44-46. 
7
 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 

1944, p. 252. 
8
 Arnold J. Toynbee, L´Histoire. Un essai d´interpretation, Paris, Gallimard, 

1951, p. 231. 
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Revenind cerbicia disputei –ismelor, reţinem că în ansamblu, din 

perspectiva actuală, decisivă s-au dovedit, prin amploare, intensitate şi 

consecinţe, confruntările – un eufemism mascând nu o dată războaiele generale 

şi totale – dintre capitalism, comunism şi fascism, mai cu seamă în anume 

perioade nu prea îndepărtate
9
, iar epilogul încă se lasă aşteptat, de vreme ce, 

după eşecul istoric al Germaniei, Italiei şi Japoniei în 1945, a urma în 1989-1991 

prăbuşirea sistemului comunist est-european şi a U.R.S.S. şi, în prezent, S.U.A. 

şi China îşi dispută supremaţia de lideri mondiali autoritari. În context, se 

admite o singură certitudine, formulată categoric de cel care a fost Jean-Baptiste 

Duroselle, celebrul istoric francez al relaţiilor internaţionale
10

, dar este dificil de 

apreciat ce se va petrece în rest. Este motivul pentru care preferăm să ne 

orientăm după opiniile specialiştilor de prestigiu. Un autor frecvent menţionate 

în ultima vreme, l-am numit pe Eric Hobsbawn, observa în această privinţă că: 

„Structura Secolului XX apare […] ca o eră – catastrofă, din 1914 până în 

anii care cuprind consecinţele celui de-al doilea război mondial, ce a fost 

urmată de aproximativ 25-30 de ani de extraordinară dezvoltare economică şi 

transformări sociale, care, probabil, au schimbat societatea umană mai mult 

decât orice altă perioadă de aceeaşi durată. Această din urmă perioadă o putem 

considera retrospectiv ca un fel de Vârstă de Aur, şi aşa ar fi fost considerată 

dacă ar fi ajuns la un rezultat la începutul anilor ’70. Ultima parte a secolului a 

fost o nouă perioadă de descompunere, nesiguranţă şi criză, şi realmente, 

pentru mari părţi ale lumii, cum sunt Africa, fosta U.R.S.S. şi fostele ţări 

socialiste din Europa, o nouă perioadă de catastrofă. Pentru că anii ’80 au 

deschis drumul pentru ultimul deceniu, dispoziţia celor care au reflectat la 

trecutul şi viitorul secolului a fost o crescândă tristeţe fin de siècle. De la 

punctul de avantaj al anilor ’80, Secolul XX a trecut printr-o scurtă epocă de 

aur, pe drumul de la o perioadă de criză la alta, spre un viitor necunoscut şi 

problematic, dar nu şi obligatoriu apocaliptic”
11

. 

                                      
9
 Vezi, în acest sens, excelentele sinteze datorate lui Ernst Nolte, Războiul civil 

european, 1917-1945. Naţional-socialism şi bolşevism, Bucureşti, Grupul Editorial 

Corint, 2005; Stéphane Courtois, coordonator, O noapte atât de lungă. Apogeul 

regimurilor totalitare în Europa, 1935-1953, Bucureşti, Editura Vremea, 2008; C. J. 

Bartlett, The Global Conflict. The International Rivalry of the Great Powers, 1880-

1970, London – New York, Longman, 1984; Wilfried Loth, Împărţirea lumii. Istoria 

Războiului Rece, 1941-1955, Bucureşti, Editura Saeculum, 1997; A. W. DePorte, 

Europe between the Superpowers, New Haven – London, Yale University Press, 1979; 

Andreas Hillgruber, Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914 bis 

1945, Frankfurt – Berlin, Propyläen, 1989; Imanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie 

până în anul 2000. ediţia a II-a, Bucureşti, Editura All, 2008.  
10

 Vezi Tout Empire périra. Théorie des relations internationales, ediţia a III-a, 

Paris, A. Colin, 1992. 
11

 Cf. O istorie a secolului XX. Era extremelor. 1914-1991, Bucureşti, Editura 

Cartier S.R.L., 2000, p. 17.  
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*** 

Volumul Românii între Hitler şi Gorbaciov: Proba labirintului (1939-

1989) îngăduie cititorului să parcurgă – după modelele, din fericire, frecvente în 

istoriografia contemporană universală – traseul unei perioade de 50 de ani 

(1939-1989), care aproape se confundă cu sfârşitul secolului nenorocit la care 

ne-am referit dintru început. Practic, un fin du siècle, şi nu mai puţin de mileniu, 

plin de evenimente de anvergură, aglomerate într-o manieră ce, în mod curent, 

ar necesita chiar 2-3 veacuri pentru a le fi „găzduit”, cu prefaceri de proporţii 

nemaiîntâlnite, unele desfăşurându-se chiar sub ochii noştri, cu efecte departe 

străbătătoare în timp şi spaţiu. Este remarcabil faptul că perioada aflată în 

atenţie, departe de-a se confunda cu un exerciţiu de sinteză, propune cititorului 

de-a pătrunde secretele anilor 1939-1989 graţie unor documente fundamentale, 

atât de mult căutate şi gustate de către iubitorii trecutului. Şi asta pentru că ele 

redau cu exactitate şi direct, adeseori cu farmec, episoadele surprinse, fapt 

pentru care istoricii însuşi sunt în prima ordine interesaţi în descoperirea şi 

valorificarea lor prin publicare. Sunt în discuţie stenogramele întrevederilor 

desfăşurate la nivelul şefilor de state şi de guverne, al diplomaţilor (miniştrii de 

externe, ambasadorii şi plenipotenţiarii cu misiuni speciale), al delegaţiilor 

marilor cartiere generale, al şefilor şi agenţiilor serviciilor secrete etc. Este lesne 

de presupus că, în asemenea situaţii, al discuţiilor organizate la vârf erau 

abordate şi soluţionate problemele sau „dosarele” esenţiale, de către 

personalităţile cele mai avizate din structurile oficiale civile şi militare, iar, în 

caz de război ori pace, informaţiile expuse ori schimbate cu asemenea ocazii 

devin „secrete de stat”, cu atât mai mult ori poate tocmai de aceea căutate cu 

febrilitate de cercetătorii arhivelor ori de oamenii serviciilor de spionaj interne 

şi, mai ales, străine sau adverse! Situaţiile se prezintă cu totul fericit atunci când, 

pentru unele cazuri, s-au efectuat şi păstrat înregistrări radio ori video, după cum 

şi atunci când întâlnirile „la nivel înalt” beneficiau de prezenţa şi, deci, de 

serviciul unor stenografi calificaţi, unii dintre ei deveniţi – tocmai de aceea – 

celebrii, aşa precum Paul Otto Schmidt, interpret şi funcţionar în cadrul M.A.E. 

german, traducătorul oficial al lui Adolf Hitler şi al altor lideri nazişti, ulterior 

memorialist; B. F. Podţerob, de la M.A.E. din Moscova sau la Bucureşti Gh. 

Barbul, interpretul preferat al lui I. Antonescu în întâlnirile sale cu Adolf Hitler, 

cel dintâi memorialist de nivel european al Mareşalului
12

, stabilit după război la 

                                      
12

 Cf. Gh. Barbul, Mareşalul Antonescu. Al III-lea om al Axei, ediţie completă 

Valeriu Florin Dobrinescu, Bucureşti, Editura Pro-Historia, 2001. Cel dintâi volum al  

Memorialului a apărut în 1950 la Paris, astfel că lui V. F. Dobrinescu îi datorăm nu 

numai ediţia completă, ci şi versiunea în limba română. În fond, în ordine strict 

cronologică, Gh. Barbul a fost precedat ca memorialist dedicat epocii celui de-al doilea 

război mondial, de către inegalabilul Grigore Gafencu, fostul ministru de Externe al 

României şi ministru la Moscova (1938-1940; 1940-1941), care publicase două cărţi de 

referinţă rămase în bibliografia mondială a problemei (vezi Préliminaires de la Guerre 
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Paris, unde l-am cunoscut în 2001, când ne-a atenţionat cu un izbutit „portret” al 

fostului său şef şi pe care-l publicăm în anexa volumului. 

Istoriografia consacrată celui de-al doilea război mondial, marcată de 

unele realizări aparţinând chiar anilor ostilităţilor, a înregistrat după 1945 

succese remarcabile pe plan general, rezultatele înregistrate – sub raport 

cantitativ şi calitativ – plasând-o indubitabil la cel mai înalt nivel ştiinţific, 

probat exemplar de faptul că, judecat în ansamblu, conflictul din 1939-1945 a 

devenit cel mai studiat eveniment din întreaga istorie a umanităţii, acoperit deja 

de o bibliografie imensă însumând cel puţin 1,5 milioane titluri cărţi şi studii
13

. 

În context, se înţelege, domeniul izvoarelor istorice s-a impus graţie 

marilor colecţii de documente diplomatice şi militare, editate de echipe de 

specialişti din Marea Britanie, S.U.A.,Germania, Franţa şi Italia, după ce, în 

1946 U.R.S.S. s-a retras. Având în vedere poziţia şi politica României în 1919-

1945, de cel mai mare interes pentru noi sunt documentele germane, din 

volumele publicate după 1950 reţinând îndeosebi Akten zur deutschen 

auswärtigen Politik 1918-1945 (seriile C/1933-1937, D/1937-1941 şi E/1941-

1945) şi Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 

(Wehrmachtführungestab) 1940-1945, îngrijite de Helmuth Greiner, Percy 

Ernest Schraum şi colaboratorii (4 vols. Frankfurt, 1965, respectiv 8 vols., 

München, 1982). Unul dintre editori, Andreas Hillgruber, reputat specialist în 

istoria celui de-al doilea război mondial şi al relaţiilor româno-germane (1938-

1944), a procedat la selecţionarea stenogramelor întrevederilor lui Adolf Hitler 

cu şefii de state şi de guverne sau cu diplomaţii străini dintre 1939 şi 1944
14

, 

care au servit ca model şi colegilor noştri
15

. Să reţinem de asemenea că, 

simultan, au văzut lumina tiparului numeroase documente din colecţiile 

                                                                                                    
à l’Est. De l’accord de Moscou (21 août 1939) aux hostilités en Russie (22 Juin 1941), 

Fribourg, W. Egloff, 1944; idem, Derniers jours de l’Europe. Un voyage diplomatique 

en 1939, Fribourg  – Paris, Egloff – Éditions L.U.F., 1946, ambele bucurându-se de 

traduceri în principalele limbi de circulaţie internaţională). După Gafencu şi Barbul, în 

perioada imediat următoare, galeria memorialiştilor provenind din seria proeminentă a 

diplomaţilor români de calibru s-a îmbogăţit graţie lui Ion Gheorghe, Al. Cretzianu, N. 

Petrescu – Comnen, Mihail Sturdza, George I. Duca, Raoul Bossy ş. a. 
13

 Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România. O 

bibliografie, Iaşi, Editura Academiei, 1981, p. XXXIX; Gh. Buzatu, Actul  de la 23 

august 1944 în perspectiva unor noi documente, în vol. Istorie şi societate, II, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 9-10. 
14

 Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und diplomaten bei Hitler, I, 1939-

1941; II, 1942-1944, Frankfurt, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1966-1970. 

Volumul I a apărut şi în versiune franceză: Les entretiens secrets de Hitler. Septembre 

1939 – Décembre 1941, Paris, Fayard, 1969. 
15

 Vezi, în acest sens, Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Editura 

Univers Enciclopedic, 1999; Vasile Arimia, I. Ardeleanu, Ştefan Lache, Antonescu – 

Hitler. Corespondenţă şi întâlniri inedite (1940-1944), I-II, Bucureşti, Editura Cozia, 

1991. 
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diplomatice britanice
16

, americane
17

, franceze
18

, italiene
19

, iar, în ultima vreme, 

Federaţia Rusă
20

. 

Istoricii şi, deopotrivă, cititorii români se pot considera de-a dreptul 

privilegiaţi de vreme ce beneficiază, graţie eforturilor antemergătorilor, de 

numeroase lucrări de referinţă declaraţiile făcute „în intimitate” de liderii 

Germaniei, U.R.S.S., României şi colaboratorii lor în cursul conflagraţiei din 

1939-1945. Din motive lesne de înţeles vom reţine, şi în această situaţie, doar 

unele exemple privindu-l pe Adolf Hitler
21

, I. V. Stalin
22

 sau Ion Antonescu
23

, în 

                                      
16

 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, E. L. Woodward, Rohau 

Butler, eds., London, HMSO, 1946 (trei serii). 
17

 United States of America, Department of State, Foreign Relations of the 

United States. Diplomatic Papers, 1938 (5 vols.), 1939 (5 vols.), 1940 (5 vols.), 1941 (7 

vols.), 1942 (7 vols.), 1943 (6 vols.), 1944 (7 vols.), 1945 (9 vols.),  1946 (10 vols.), 

1947 (3 vols.). 
18

 Vezi Documents diplomatiques français, 1933-1939 (în două serii, după 

1964); Documents diplomatique français, 1944 (mai multe volume, după 1996). 
19

 Ministero degli Affari Esteri. Commissione per le pubblicazione dei 

documenti diplomatici, Documenti Diplomatici Italiani, în mai multe serii pentru anii 

1861-1943 (seria 9, 1939-1943, Roma, 1954 …) 
20

 Ministerstvo Inostrannîh Del Rossiiskoi Federaţii, Dokumentî vneşnei politiki 

1939 god, vol. XXII, 1-2, Moskva, Mejdunarodnîie Otnoşenia, 1992; Dokumentî 

vneşnei politiki, 1940-22 iunia   1941, vol. XXIII, 1-2, Moskva, Majdunarodnîie 

Otnoşeniia, 1995-1998; idem, God Krizisa, 1938-1939, I-II, Dokumentî i materialî, 

Moskva, Izdatelstvo Politiceskoi Literaturî, 1990; Ministerstvo Inostrannîh Del 

Rossiiskoi Federaţii, Ministerstvo Inostrannîh Del Rumânii, Sovetsko-Rumînskie 

otnoşeniia, I, 1917-1934; II, 1935-1941. Dokumentî i materialy, Moskva, 

Mejdunarodnîie Otnoşeniia, 2000 (vezi şi ediţia în limba română – 2 vols., Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 1999-2002); O. A. Rzheshevsky, ed., Stalin i Churchill. Vstreči. 

Besedî. Diskussii. Dokumentî. Komentarii, 1941-1945, Moskva, Nauka, 2004; Galina P. 

Muraşko, T. V. Volokitina, T. M. Islamov, A. F. Noskova, L. A. Rogovaia, eds., 

Vostočnaia Evropa v dokumentah rossiiskov arhivov 1944-1953 gg, I-II, Moskva – 

Novosibirsk, Sibirskii Hronograf, 1997-1998. Vezi în context şi Gh. Buzatu, Românii în 

arhivele Kremlinului, ediţiile I şi II, Bucureşti – Iaşi, 1996, 2010. 
21

 Vezi mi ales Dr. Henry Picker, Hrsg., Hitlers Tischgespräche in 

Führerhauptquartier, 1941-1942, Bonn, Athenäum-Verlag, 1951; traduceri: Hitler, cet 

inconnu, Paris, Presses de la Cité, 1969; Zostolnîie razgovorî Ghitlera, Smolensk, 

Rusič, 1998; Martin Bormann, Libres propos sur la guerre et la paix, recuellis sur 

l’ordre de …, I-II, P. Flammarion, 1952-1954; alte ediţii – H. R. Trevor Roper, ed., 

Hitler΄s Table Talks, 1941-1944. His Private Conversations, New York, 2000 (prima 

ediţie L, 1953); Conversazioni Segrete, Napoli, Richter, 1954; Helmuth Heiber, Hrsg., 

Hitlers Legebesprechnungen. Die Protokollfragment seiner militärischen Konferenzen, 

1942-1945, I-II, Stuttgart, 1962. 
22

 Vladimir Nevejin, Stalin o voine. Zastolnîie reči 1933-1945 gg, Moskva, 

Iauza-Eksmo, 2007. 



 22 

cazul celui din urmă dispunând de un Jurnal (septembrie 1940-iulie 1944), ca 

şef al Cabinetului Militar de la Bucureşti
24

. 

 

*** 

În urmă cu mai mulţi ani, având prilejul să valorificăm un important set 

de documente descoperite în arhivele străine. Documentele însoţite de un amplu 

studiu
25

, au fost recent reeditate
26

, punând în evidenţă aspecte cardinale 

interesând statutul internaţional al României în perioada determinată de cele 

două date nefericite ale istoriei contemporane în ansamblu: 23 august 1939 şi 23 

august 1944. Titlul volumului, România şi proba bumerangului, aşa după cum 

am subliniat, ne fusese sugerat de Mircea Eliade cu clasica sa Probă a 

bumerangului, pe care de acea dată chiar ni l-am asumat în subtitlu; care 

urmărea să ateste, şi sperăm că am reuşit, că, în ciuda drumului parcurs şi a 

evenimentelor tragice survenite din 1939 până în 1944, România a revenit după 

numai cinci ani sub blestemul groaznicei realităţi geopolitice sancţionată de 

odiosul Protocol secret al Pactului Hitler – Stalin din 23 august 1939
27

. Iar 

aceasta s-a produs în urma „actului istoric” de la 23 august 1944. Un asemenea 

deznodământ ne determină să considerăm că 23 august 1939 a marcat pentru 

destinul istoric al României, o dată fatidică şi nu numai după cum s-a evidenţiat, 

de vreme ce teritoriul naţional (în speţă, Basarabia), fără ştirea şi voinţa 

posesorului, a fost parţial mutilat prin înţelegerea criminală dintre guvernele 

totalitare ale U.R.S.S. şi Reichului nazist. Astfel că, în virtutea faptelor grave 

instantaneu declanşate şi îndeosebi a celor ce s-au succedat pe decenii întregi 

într-o perfectă cauzalitate, se poate aprecia fără reticenţă că a survenit intrarea 

României în labirint. Probabil că experimentul continuă, dar, pentru moment, 

acceptăm că pentru România proba labirintului a cuprins cel puţin anii 1939-

1989, incluzând aşadar integral epoca celei de-a doua conflagraţii mondiale sau 

a „Războiului Rece” şi a unor regimuri sociale distincte (capitalist şi comunist, 

separate de o minimă tranziţie prin 1944-1947)
28

. 

După cum cititorul poate constata, noi avem în atenţie cazul României, 

pe când – s-a afirmat dintru început – la 23 august 1939 nu numai ţara noastră ci 

lumea în ansamblu, prin voinţa lui Hitler şi Stalin, beneficiari ai „înţelegerii” 

                                                                                                    
23

 M. D. Ciucă şi colab., eds., Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. 

Guvernarea Ion  Antonescu, vols. I-XI, 1940-1944, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale 

României, 1997-2008. 
24

 Vezi Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Jurnalul Mareşalului 

Ion Antonescu. 1940-1944, I-II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008-2010. 
25

 Cf. Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1939-1944. România şi proba 

bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003. 
26

 Cf. Românii în arhivele străine, II, Iaşi, Tipo, 2009. 
27

 Cf. Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului, p. 32 şi urm. 
28

 Vezi Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românlor în secolul XX (1918-1948), 

Bucureşti, Editura Paideia, 1999, p. 511-566. 
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manifestate de liderii tuturor celorlalte Mari Puteri ale momentului, s-a aflat 

aruncată în flăcările celui mai groaznic război din istorie, din care au rezultat 

legic, am putea spune, „Războiul Rece” şi, în prezent, cruciada planetară 

împotriva terorismului. 

Nu credem că ar fi decurs cumva vreun avantaj în urma faptului că doar 

România, ci toate statele şi naţiunile de pe mapamond au fost constrânse după 

23 august 1939 să exerseze proba labirintului. Dimpotrivă, faptul a fost în 

măsură să agraveze parcurgerea traseului, exacerbându-i dificultăţile, ascuţind 

contradicţiile şi amânând peste măsură ieşirea din tunel. Acesta-i, în fond, 

motivul pentru care trebuie să constatăm cu maximă atenţie dacă, după peste 70 

de ani, am părăsit cu adevărat Labirintul? 

 

*** 

Faţă cu complexităţile extraordinare şi interpretările exagerate, unele de-

a dreptul aberante, ale problemei labirintului exersată de România între 1939 şi 

1989, am socotit că este cel mai nimerit să lăsăm să se pronunţe înseşi 

personajele-cheie care au fost implicate, într-o ordine cronologică pe care, 

înainte de-a o socoti obligatorie, se dovedeşte oricum firească, dacă avem în 

vedere că îngăduie cunoaşterea progresivă a evenimentelor, desprinderea unora 

din altora şi deznodământul ineluctabil. Răstimpul celor 50 de ani în atenţie a 

constituit una din perioadele cele mai grele ale istoriei noastre, în care adeseori 

s-a pus în discuţie însăşi existenţa statului şi a naţiunii române! Este posibil, 

fireşte, să fim contrazişi, deşi, dintre atâtea mărturii, nu putem ignora declaraţia 

lui I. V. Stalin făcută în mai 1945 liderului Iugoslaviei I. B. Tito în sensul că, 

apreciat comparativ cu primul război mondial din 1914-1918, conflictul mondial 

în curs (1935-1945) oferea drept beligeranţilor victorioşi o şansă nemaiîntâlnită, 

astfel încât „acela care ocupă un teritoriu îşi impune şi sistemul său social. 

Fiecare îşi impune sistemul său acolo unde ajung armatele sale. Altfel nici nu 

poate fi”
29

. Or, în acel moment (mai 1945), România, într-adevăr, după Pactul 

nefast Hitler-Stalin şi războiul o forţase provizoriu spre o neutralitate imperfectă 

(1939-1940), apoi spre alianţă cu Germania nazistă (1940-1944) şi spre 

Războiul din Est în tabăra lui Adolf Hitler şi contra Naţiunilor Unite (1941-

1944), răstimp în care, graţie lui Ion Antonescu, şi-a păstrat independenţa şi 

suveranitatea cu o integritate teritorială încălcată, după 23 august 1944 a devenit 

instantaneu şi a rămas (1944-1958) un stat ocupat de U.R.S.S., situaţie rezultată 

din realităţi şi consacrată prin acte internaţionale impuse de învingătorii din 

1945, inclusiv S.U.A. şi Marea Britanie. Mai mult decât atât, situaţia s-a agravat 

în urma acordurilor secrete încheiate între învingătorii de moment privind 

divizarea Europei est-centrale, inclusiv răsăritene, în „sfera de interese” (de 
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genul „înţelegerii” W. Churchill – I. V. Stalin, Kremlin, 9-10 octombrie 1944)
30

, 

ceea ce în 1947 Tratatele de Pace impuse foştilor „sateliţi” ai Germaniei 

(România, Finlanda, Ungaria şi Bulgaria) au recunoscut ca atare
31

. Altfel spus, 

România a ajuns, sub limitele înseşi ale catastrofei, o ţară nu numai ocupată dar 

şi jefuită cu tratat. 

 

*** 

Aşa după cum s-a observat
32

, situaţia şi evoluţia de după 1944-1945 a 

Europei Est-Centrale – şi nu numai – a fost determinată în chip decisiv de 

realităţile rezultate din conflagraţia mondială a anilor 1939-1945. Se poate 

afirma, fără nici reţinere, că al doilea război mondial, prin consecinţele sale şi, 

deopotrivă, prin „realităţile” pe care le-a impus în Europa, şi în lume, a 

reprezentat fără nici o exagerare începutul şi sfârşitul tuturor relelor. „Opera” 

războiului a fost desăvârşită, mai ales în 1944-1947, pe calea diplomaţiei, sub 

paravanul unor demersuri şi presiuni politico-militare şi ideologice brutale. 

Evoluţiile sunt prea bine cunoscute, pentru că, în perioada de referinţă, I. V. 

Stalin şi colaboratorii săi apropiaţi, în frunte cu V. M. Molotov, titularul 

Externelor de la Moscova, au smuls realmente partenerilor lor din Coaliţia 

Antifascistă, în primul rând Statelor Unite ale Americii şi Marii Britanii, 

recunoaşteri decisive în ceea ce priveşte plasarea Europei Est-Centrale în „sfera 

de interese” a U.R.S.S. pentru epoca postbelică. Negocierile în acest sens, 

iniţiate de prin 1942-1943, au fost concretizate în 1944-1945 sau în 1946-1947, 

prin sistemul Tratatelor de Pace impuse în 1946-1947 foştilor sateliţi ai 

Germaniei naziste, în speţă României, Ungariei, Bulgariei şi Finlandei. Iar, 

acolo unde şi atunci când, în epocă, diplomaţia a eşuat, procesul a fost 

aprofundat de desfăşurările „războiului rece”, care a succedat nemijlocit 

ostilităţilor „calde” dintre 1939 şi 1945, ele separându-i complet şi pentru multe 

decenii pe Marii Învingători din 1945: U.R.S.S. – pe de o parte, S.U.A., Marea 

Britanie şi susţinătorii lor – pe de altă parte. În iulie 1947 surveni, în context, 

refuzul statelor de sub dominaţia sovietică (Polonia, România, Ungaria, 

Bulgaria, Cehoslovacia, Albania şi ... Finlanda) de-a accepta Planul Marshall, 

evenimentul consacrând „ruptura Europei”
33

. Şi aceasta nu era totul. Pentru că, 

din anii războiului mondial, serviciile secrete sovietice şi organismul creat 

anume pentru declanşarea şi conducerea revoluţiei proletare mondiale, 

Cominternul (1919-1943), succedat de Cominform, s-au pregătit pentru 

momentul în care forţele armate ale U.R.S.S., respingându-i pe agresorii 

germani ori pe aliaţii lor, au trecut la „eliberarea” – în fapt, la ocuparea – ţărilor 
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Europei Est-Centrale – Polonia şi România, Cehoslovacia şi Ungaria, zona 

Balcanilor, unde trebuia ca – aşa după cum i-a prezis Stalin lui Tito, din câte ne 

reamintim – în urma tancurilor roşii să fie instaurate noi regimuri social-politice, 

după chipul şi asemănarea celui comunist moscovit. Totul a fost preparat în 

detaliu, astfel că, în clipa oportună, Kremlinul, acţionând în forţă şi fără nici un 

respect faţă de tradiţiile locurilor ori faţă de legile internaţionale, au procedat la 

instalarea unor guverne marionetă atât la Bucureşti cât şi la Varşovia, atât la 

Praga cât şi la Budapesta, la Sofia, Tirana şi chiar în sectorul estic al Berlinului, 

proiectat capitală a zonei de ocupaţie sovietică din Germania. Nu s-au pus 

probleme în privinţa statelor baltice, acestea fiind de-a dreptul absorbite de 

Imperiul sovietic în baza „transformărilor istorice” deja operate de Kremlin prin 

1939-1940 în litera acordurilor secrete Hitler-Stalin! Toate acestea explică 

zguduirile suportate în 1944-1945 de ţările Europei Est-Centrale, confruntate în 

egală măsură cu ocupaţia sovietică (proclamată „eliberare” de către agenţii 

Moscovei reuniţi în partidele comuniste din ţările vizate) şi „procesele 

revoluţionare” declanşate şi derulate sub protecţia tancurilor şi a forţelor de 

securitate ruseşti. S-au creat, în acest mod, „condiţiile propice” pentru 

schimbarea regimurilor social-politice existente şi adoptarea „modelului” 

moscovit. Un specialist binecunoscut precum Jean-François Soulet a observat cu 

temei că, în 1944-1945, „Armata Roşie devine omniprezentă în Europa 

Orientală şi balcanică. Prin dreptul de cuceritor, ea deţine România, Bulgaria, 

Ungaria, părţile orientale ale Austriei şi Germaniei, iar, ca aliat, se stabileşte 

provizoriu în Polonia şi Cehoslovacia. În ţările ocupate de armata lor, 

comportamentul sovieticilor este totalitar. Reprezentanţii Uniunii Sovietice 

(Vîşinski, viceministru al afacerilor externe, trimis în România şi Bulgaria; 

mareşalul Voroşilov şi generalul Sviridon în Ungaria...) Intervin fără ruşine în 

toate domeniile, mai ales în cele politice. În România, Armata Roşie permite 

câtorva comunişti să răstoarne guvernul de coaliţie al generalului Rădescu, în 

favoarea unuia dintre ai lor. La fel procedează şi în Bulgaria. Protestele 

membrilor englezi şi americani ai Comisiilor Aliate de Control – total 

neutralizate de sovietici – nu servesc la nimic...”
34

 Să reţinem că, pretutindeni în 

Europa Est-Centrală, procesul comunizării forţate a fost asemănător, numai 

cronologia faptelor a diferit, în funcţie, desigur, de condiţiile şi de forţele locale 

(diferite de la o ţară la alta) ori în funcţie de dispoziţia sau comportamentul 

ocupanţilor sovietici. 

Aşa după cum s-a relevat
35

, în toate statele ameninţate de comunizare 

după 1944/1945 din Europa Est-Centrală modelul sovietic a fost impus cu 

brutalitate şi numai prin forme oarecum distincte. În general, însă, forţele 

Armatei Roşii ori ale NKVD-ului, consilierii sovietici şi comuniştii locali (aflaţi 
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de ani şi ani în serviciul Kremlinului) au avut rolurile esenţiale. S-a acţionat 

decisiv pentru acreditarea şi impunerea forţată a opiniei că sistemul social-

economic sovietic reprezenta unica formă „valabilă” cunoscută de istorie, că, în 

mod sigur, după exemplul U.R.S.S., numai modelul stalinist era singurul capabil 

să rezolve absolut toate problemele de viitor.  

Un capitol foarte interesant al problemei abordate priveşte, desigur, pe 

eroii exportului/importului de modele totalitare, în cazul în speţă – cel comunist. 

Vom observa că, de regulă, istoricii şi kremlinologii i-au avut şi-i au în vedere cu 

predilecţie pe principalii „actori”, mai precis pe: Enver Hodja în Albania; 

Gheorghi Dimitrov în Bulgaria; Klement Gotwald în Cehoslovacia; 

Wladislaw Gomulka şi Boleslaw Bierut în Polonia; Mátyás Rákosi şi László 

Rajk în Ungaria, Wilhelm Pieck şi Walter Ulbricht în Germania de Est 

ş.a.m.d.
36

 Cercetările noastre în biblioteci şi arhive vor stărui asupra acestui 

aspect – considerăm noi – fundamental al comunizării, stăruind în context 

asupra rolului acestor „eroi ai stalinizării” după 1944-1945 în România. Cu alte 

cuvinte, în atenţia noastră se vor afla, atât în text cât şi în anexele tezei de 

doctorat, personaje precum Gh. Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraş, Ana Pauker, 

N. Ceauşescu, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Iosif 

Chişinevschi, Gh. Apostol, Miron Constantinescu, Leonte Răutu, M. Roller 
ş.a. În România, „asaltul” comunismului s-a declanşat imediat ori în urma 

loviturii de stat de la 23 august 1944, care a marcat prăbuşirea regimului 

mareşalului I. Antonescu şi retragerea Bucureştilor din Axa fascistă, un corolar 

al înregimentării în tabăra Naţiunilor Unite, în frunte cu U.R.S.S., S.U.A. şi 

Marea Britanie. Ceea ce a „pregătit” contextul pentru extinderea şi consolidarea 

dominaţiei U.R.S.S. în Europa Est-Centrală. Istoricul francez Jean-Marie Le 

Breton a reţinut faptele şi procesele şi consecinţele lor profunde: „Prăbuşirea 

Germaniei hitleriste, instalarea Armatei Roşii la Berlin şi la Viena, cu, drept 

corolar, prezenţa ei la Varşovia, Budapesta, Bucureşti şi Sofia, distrugerea 

structurilor burgheze ale vechilor sateliţi ai Reichului, îndepărtarea polonezilor 

de la Londra şi a iugoslavilor lui Petru II şi ai lui Mihailovici, absenţa în 

Europa Occidentală a unei contra-puteri serioase care să facă faţă Uniunii 

Sovietice, toţi aceşti factori s-au conjugat pentru a deschide calea celei mai 

mari zguduiri care afectase vreodată ansamblul lanţului de ţări ce se întindea 

de la Marea Baltică la Marea Neagră şi la Marea Adriatică, la est de 

Germania. Evenimentele, mai mult decât un plan prestabilit, au favorizat 

Uniunea Sovietică şi i-au permis să instaureze în această regiune regimuri nu 

numai calchiate după al ei, dar şi întrutotul obediente faţă de Moscova” 
37

. În 
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ansamblu, procesul comunizării Europei Est-Centrale a cunoscut trăsături 

comune, dar nu identice, iar faptele s-au derulat potrivit unui calendar şi ritm 

deosebite. Sub acest aspect, istoricul Jean-François Soulet, pe care l-am 

menţionat deja, a surprins în modul următor situaţiile intervenite în spaţiul de 

referinţă după terminarea celui de-al doilea război mondial: „Fiecare an de la 

sfârşitul celui de-al doilea conflict mondial marcase o etapă în construirea 

edificiului stalinist în Europa de Est: fundaţiile solide fuseseră săpate în 1944-

1945; <<marele edificiu>> de patru <<etaje>> fusese terminat în 1946 

(Bulgaria, România, Polonia, viitoarea Germanie de Est); pentru acestea din 

urmă, 1947 fusese anul finisărilor (desemnarea, după alegerile din ianuarie, a 

unui prim-ministru şi a unui preşedinte al republicii comuniste în Polonia; 

dispariţia oricărei opoziţii legale în Bulgaria, începând cu luna august...). În 

1948 au fost terminate ultimele patru <<etaje>>: în România, regele Mihai 

părăsind ţara pe 3 ianuarie, alegerile au dat (în martie) 405 din 414 mandate 

comuniştilor; în Cehoslovacia, adunarea (aleasă imediat după <<lovitura de la 

Praga>>, pornind de la o listă unică) a promulgat o nouă constituţie de tip 

sovietic; Ungaria a devenit şi ea o <<democraţie populară>>,după fuziunea 

Partidului comunist cu cel socialist în iunie şi demisia forţată, la 30 iulie, a 

preşedintelui republicii, Tildy, liderul Partidului micilor proprietari; în sfârşit, 

în Germania, divizarea (latentă în 1946) a devenit efectivă după decizia luată la 

19 iunie 1948 de autorităţile celor trei zone occidentale de a aplica aceeaşi 

reformă monetară înainte de a <<fuziona>> pe faţă într-o singură entitate. 

Eşecul blocadei Berlinului de Vest de către sovietici (iunie 1948-mai 1949) a 

dus la constituirea a două state separate, dintre care unul, Republica 

democrată, a fost condus (din septembrie 1949) exclusiv de Partidul 

comunist”
38

. Faptele ilustrau, în opinia aceluiaşi, „puternicul val de expansiune 

a comunismului sovietic controlat în totalitate de Moscova”
39

. 

Nu-i cazul să revenim, dar perioada ocupaţiei brutale sovietice (1944-

1958)
40

 a echivalat în multe privinţe cu reîntoarcerea la barbarie. Foştii lideri 

politici „burghezo-moşiereşti” şi mai toată elita culturală, dacă n-au fost lichidaţi 

precum Mareşalul Antonescu şi colaboratorii săi, au împânzit curând după aceea 

închisorile şi lagărele, iar ţara învinsă, care – vai! – a fost jefuită prin Armistiţiul 

din 1944 şi Tratatul de Pace din 1947, a fost desfigurată în privinţa teritoriului 

naţional. Ţinuturi scumpe şi sfinte ale spaţiului dintre Nistru şi Tisa (Basarabia, 

Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa, Insula Şerpilor, Cadrilaterul, ostroavele de pe 

Dunăre) au fost înghiţite prin voinţa Învingătorilor din 1945 şi nu ştim sigur 
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când/sau dacă vor mai reveni acasă … Ţara întreagă, după voinţa şi chipul 

ocupantului, a devenit un imens abator, măcelarul însuşi fiind în pericol de-a se 

îneca în baia de sânge nevinovat. Bilanţul dezastrului (însumând peste 2,4 

milioane de victime) nu-i de fel exagerat, ci doar nesigur
41

 … Cine şi când va 

stabili cu precizie cândva cifrele exacte, dar, mai ales, care au fost victimele şi 

cine – călăii? Pretutindeni în lume, se ştie prea bine, au fost urmăriţi exemplar 

responsabilii Holocaustului nazist, iar românii de ce n-ar proceda identic întru 

depistarea şi pedepsirea celor culpabili în cazul Holocaustului Roşu extins în 

România pe etape, mai întâi prin 1917-1920, apoi în 1940-1941, iar global după 

23 august 1944? Despre pericolul care plana asupra României dispunem de 

numeroase şi pilduitoare probe, dar, în acest cadru, apelăm la una singură, de 

sorginte comunistă, mai precis la mărturia fostului lider comunist Gh. Apostol. 

Desprindem din amintirile acestuia, referirile la faptul cu sfârşitul celui de-al 

doilea război mondial a coincis la Bucureşti cu „o adevărată invazie a 

kominterniştilor sosiţi din Uniunea Sovietică, în conducerea partidului şi 

statului”, în fruntea invadatorilor situându-se Ana Pauker
42

, care, alături de 

Vasile Luca şi Ştefan Foriş, ar fi urmărit să formeze o troikă pe postul de 

„principalii gropari ai poporului român”
43

. Şi toate acestea în condiţii externe 

deosebit de grave, de vreme ce, „după terminarea războiului, Marile Puteri 

(U.R.S.S., S.U.A. şi Anglia) ar fi şters de pe harta Europei România. Moldova s-

ar fi alipit Moldovei Sovietice, Transilvania ar fi fost dată Ungariei, Banatul – 

Iugoslaviei, Dobrogea – Bulgariei. România ar fi rămas cu Muntenia şi cu 

Oltenia. Desigur că s-ar fi găsit o soluţie şi pentru aceste două provincii. 

Probabil că ar fi avut şi ele soarta Moldovei, devenind teritorii ale U.R.S.S.-

ului”
44

. De partea cealaltă a baricadei, C. Rădulescu-Motru, reputatul filosof şi 

fost preşedinte al Academiei Române, din corpul căreia a fost … lustrat în 1948, 

a consemnat, în amplul său Jurnal acoperind chiar perioada comunizării după 

1944, că România era ameninţată să devină colonie a U.R.S.S. prin cooperarea 

„agenţilor Moscovei” la Bucureşti – Ana Pauker, Vasile Luca, Emil Bodnăraş 

ş.a.
45

 Dintre toţi liderii comunişti ai epocii, memorialistul o individualiza pe Ana 

Pauker, caracterizată fără reţinere drept „cea mai perfectă unealtă a Rusiei în 

România”
46

. Previziunile savantului erau sumbre în toate privinţele, din moment 

ce, la 11 ianuarie 1949,se destăinuia ca: „Mă aştept ca în curând Academia R. 

P. R. să nu se lase mai prejos şi, pentru a face plăcere lui Stalin, să declare că 

neamul românesc este o colonie rusească şi că Decebal a fost un rus neaoş […] 
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Adaug la aceste însemnări câteva reflecţii care nu sunt acum de actualitate dar 

care pot ajunge de actualitate, în cazul că România va fi eliberată de sub ruşi 

de către puterile apusese şi se vor chema la răspundere acei cari au mijlocit 

comunismului bolşevic supunerea neamului românesc. După ce normă se va 

judeca culpabilitatea românilor rusofili? Eu cred că cei mai culpabili nu sunt 

acei de origine străină ca Ana Pauker, Vasile Luca, Bodnăraş şi toţii evreii care 

au ocupat locuri în poliţie, ci mai culpabili sunt aceia de origine română, care 

prin situaţia lor erau adunaţi să apere Statul românesc. În primul rând membrii 

Academiei Române, care era considerată ca sanctuarul naţionalismului 

românesc: un Mihai Sadoveanu, un [Traian] Săvulescu, un [C. I.]Parhon, 

Andrei Rădulescu chiar, […]Iorgu Iordan, părintele [Gala] Galaction şi toţi 

intelectualii de seamă care prin trecutul lor prezentau o chezăşie a 

naţionalismului românesc în ochii mulţimii …”
47

 

Din toate punctele de vedere, ocupaţia Armatei Roşii în România, a 12-a 

în ordinea istorică a invaziilor care au debutat în prima jumătate a secolului al 

XXVIII-lea
48

, s-a dovedit indiscutabil cea mai gravă şi mai dură în raport cu 

restul ţărilor est-centrale europene, situate dincoace de „Cortina de Fier”. Nu 

este cazul să intrăm în detalii, dar România, în viziunea cotropitorilor, trebuia să 

plătească pentru participarea din proprie iniţiativă la atacul din 22 iunie 1941, 

fiind, după Italia, al III-lea aliat militar de valoare al lui Adolf Hitler în 

campania din 1941-1944. Entuziasmul la invadarea celei dintâi ţări „inamice” pe 

continentul european, conjugat cu răzbunarea mai nedisimulate în vreun fel s-au 

transformat într-un veritabil val pustiitor amintind de timpurile barbarilor, cu 

atât mai mult cu cât „eliberatorii” au fost – în unele cazuri – invitaţi cu 

inconştienţă chiar dinlăuntrul României să procedeze ca atare! Citez în acest 

sens: „Soldaţii ăştia ruşi, care trec pe străzile Bucureştiului, cu zâmbetul lor de 

copil şi cu bădărănia lor cordială, sunt nişte îngeri. De unde iau putere să nu 

pună foc peste tot, să nu ucidă, să nu prade, să nu prefacă în scrum oraşul acesta 

în care locuiesc mamele, nevestele, surorile, amantele celor care au asasinat, 

incendiat şi nimicit propria lor ţară?” Iar în continuare: „… Nu pot lua în tragic 

toate incidentele sau accidentele. Mi se par normale. Chiar juste. Nu e drept ca 

România să scape prea uşor (subl. ns.)”
49

. 

Perioada 1944-1989 au fost intens investigată de istoricii români şi 

străini, mai ales în ultimul deceniu apărând numeroase studii, monografii şi 

sinteze
50

, volume de documente
51

 şi bibliografii
52

. În funcţie de tematica 

                                      
47

 Ibidem, vol. 7, p. 13-14. 
48

 Aurel Sergiu Marinescu, 1944-1958: Armata Roşie în România, II, Bucureşti, 

Editura Vremea, 2001, p. 516. 
49

 M. Sebastian, Jurnal. 1935-1944, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 

561-562, 569. 
50

 Vezi, în acest sens, Academia Română, Istoria Românilor, X, România în 

anii 1940-1946, coordonator Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008; 

Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor, p. 523-566;  Vasile Pascu, Regimul 
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volumului de faţă, prezintă un interes deosebit problemele privind politica 

externă a României dintre 1944 şi 1989, rolul şi locul ei în relaţiile 

internaţionale. În această privinţă aspectele fundamentale în atenţie cuprind: 

lovitura de stat de la 23 august 1944 şi consecinţele sale pe planul pozi9ţiei 

externe a României, regimul Convenţiei de Armistiţiu din septembrie 1944, 

prezenţa la Conferinţa Păcii de la Paris din 1946 şi Tratatul de Pace din 

februarie 1947; „căderea” în comunism (1944-1947) şi România sub obedienţa 

exclusivă a Kremlinului (1947-1952); cele dintâi semnale ale slăbirii 

subordonării totale a Bucureştilor de Moscova (1952-1958); retragerea trupelor 

sovietice din România, drumul spre independenţa politică limitată, Declaraţia 

din aprilie 1964 şi cele dintâi manifestări de insubordonare faţă de Kremlin 

(1958-1965); manifestări, privilegii şi limite ale insubordonării (1965-1978); 

succese şi eşecuri (1978-1989); prăbuşirea regimului comunist în România, 

succedată de o aparentă ieşire din Labirint (1989)
53

. Aparentă, întrucât, după 

                                                                                                    
totalitar comunist în România (1945-1989), I-II, Bucureşti, Editura ClioNova, 2007; 

Valentin Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, coordonatori, Raportul final al 

Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Bucureşti, 

Humanitas, 2007; Vasile Ernu şi colaboratori, Iluzia anticomunismului. Lecturi critice 

ale Raportului Tismăneanu, Chişinău, Cartier, 2008; Florin Mătrescu, Holocaustul 

Roşu. Crimele comunismului internaţional în cifre, I-III, ed. a III-a, Bucureşti, Editura 

Irecson, 2008; Liu Yong, Sino-Romanian Relations: 1950´s  – 1960´s, Bucureşti, INST, 

2006. 
51

 Vezi, de exemplu, Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea 

Comunismului în România. Documente din arhivele secrete, 1944-1989, I-II, Bucureşti, 

Editura Paideia, 1998; Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu, eds., Istoria 

Comunismului din România. Documente. Perioada Gh. Gheorghiu-Dej (1945-1965), 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2009; Romulus Ioan Budura, ed., Relaţiile româno-

chineze, 1880-1974. Documente, Bucureşti, 2005; idem, ed., Politica independentă a 

României şi relaţiile româno-chineze, 1954-1975. Documente, Bucureşti, 2008; Dan 

Cătănuş, ed., Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, I, 1957-

1965, Bucureşti, INST, 2004; Ion Buzatu, Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. 

România şi China, Bucureşti, Editura Uranus, 2009; anexele documentelor tipărite 

periodic în „Analele Totalitarismului”, cea mai bună revistă academică de istorie 

contemporană, apărută sub egida Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al 

Academiei Române.  
52

 Vezi Bibliografia istorică a României, vols. VIII-XIX, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1996-2010. 
53

 Din bogata literatură recentă de specialitate consacrată acestor probleme, 

inclusiv acelora privind periodizarea desprinderii Bucureştilor de Kremlin, reţinem: Gh. 

Buzatu şi colaboratori, România în ecuaţia războiului şi a păcii, I-II, ed.; Gh. Buzatu, 

România şi Marile Puteri, 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003; 

Alexandru Duţu, Sub povara Armistiţiului. Armata română în perioada 1944-1947, 

Bucureşti, Editura Tritonic, 2003; Cezar Stanciu, Devotaţi Kremlinului. Alinierea 

politicii externe româneşti la cea sovietică în anii ’50, Târgovişte, Editura Cetatea de 

Scaun, 2008; Florin Constantiniu, ed., Diplomaţi români şi devierea de dreapta, 
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mai mult de 20 de ani de la execuţia lui Nicolae Ceauşescu, trebuie să admitem 

că, fiind confruntaţi cu dificultăţile enorme şi eşecurile netăgăduite ale acestei 

perioade de reconversie a socialismului în capitalism, admiţând că Istoria se 

repetă, nu suntem în măsură să excludem din calcul abandonarea Labirintului 

pentru a reveni la matcă? Iar, dacă lucrurile stau într-adevăr astfel, cel puţin 

după unele aparenţe, trebuie să precizăm că ne este absolut indiferent dacă sunt 

în discuţie acelaşi ori un alt Labirint! 

  

 

                                                                                                    
Bucureşti, Editura Tritonic, 2004; dr. Constantin Moraru, Politica externă a României, 

1958-1964, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008; Ştefan Lache, România în relaţiile 

internaţionale, 1939-2006, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007; Dan 

Vătăman, Politica externă a României de la Armistiţiu şi până la semnarea Tratatului 

de pace (1944-1947), Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2009; idem, România în 

relaţiile internaţionale (1939-1947), I-II, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2009; 

Lucian Popescu, Istoria recentă a politicii mondiale, Bucureşti, Editura Corint, 2010. 
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1940 – 1944: ANTONESCU VERSUS HITLER 

Pentru evoluţia situaţiei României în epoca celui de-al doilea război 

mondial examinarea raporturilor politice, economice, militare sau culturale între 

Bucureşti şi Berlin, tot astfel după cum şi relevarea contradicţiilor dintre regimul 

antonescian şi cel de-al III-lea Reich reprezintă unul dintre capitolele esenţiale, 

deşi, cu unele excepţii notorii (Andreas Hillgruber, Martin Broszat, Arnold J. 

Toynbee şi Veronica M. Toynbee, Gerhard L. Weinberg, Jurgen Forster, Armin 

Heinen, Aurică Simion, Rebecca Haynes, Alesandru Duţu, I. Scurtu ş.a.)
1
, 

insuficient investigate. Este revelator că, după o jumătate de veac, monografia 

faimosului Andreas Hillgruber rămâne clasică, nefiind în vreun fel afectată de 

trecerea timpului ori de cercetările mai recente
2
. Din rândul surselor publicate, 

de cea mai mare importanţă se dovedeşte, în continuare, colecţia de documente 

diplomatice descoperite după 1945 în arhivele germane capturate, tipărită după 

război în mai multe serii şi limbi (germană, engleză şi, parţial, franceză)
3
. În 

acelaşi timp, arhivele diplomatice şi militare din Bucureşti sau Piteşti (fondurile 

acoperind relaţiile româno-germane în anii 30-40 ai secolului XX) au fost intens 

investigate, dar, în mod paradoxal, documentele (în mare cantitate şi de 

excelentă calitate) nu au fost şi mulţumitor valorificate, în studii speciale, 

monografii şi colecţii de izvoare.  

Sintezele apărute şi documentele editate ori cel inedite consultate 

evidenţiază cu pregnanţă toate deficienţele şi slăbiciunile „noii ordini europene” 

instalată de Reichul nazist şi, deopotrivă, atestă caracterul fragil şi întâmplător, 

lipsit de perspective durabile în domeniul raporturilor existente între România şi 

Germania. S-a dovedeşte o dată în plus, dacă mai este nevoie, că, în timp ce 

pentru Marele Reich al lui Adolf Hitler România se număra printre statele ale 

căror prietenie ori obedienţă, şi chiar supunere, se impunea din multiple 

necesităţi militare, economice şi politico-diplomatice, pentru ţara noastră, din 

                                      
1
 Cf. unele menţiuni în Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi 

România. O bibliografie, Iaşi, Editura Academiei Române, 1981; ed. a II-a anastatică, 

Iaşi, Tipo Moldova, 2010. O bibliografie la zi în Rebecca Haynes, Politica României 

faţă de Germania între 1935 şi 1940, Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 190-207. 
2
 Andreas Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu. Die 

deutsch-rumänischen Beziehungen 1938-1944, ediţia a II-a, Wiesbaden, 1965 (ediţia 

originală – Wiesbaden, 1954), traducere: Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. 

Relaţiile germano-române (1938-1944), ediţie Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1994. 
3
 Pentru deceniile IV-V, vezi îndeosebi Akten zur deutschen auswärtigen 

Politik 1918-1945, Baden-Baden, cu începere din 1950, seriile B, C, D şi E. 
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contră, alianţa cu Germania şi sateliţii săi, în cadrul Axei Berlin-Roma-Tokio, 

departe de-a reprezenta o necesitate, reprezenta exclusiv rodul evoluţiilor 

politice şi militare la nivel continental şi pe plan intern, din ajunul şi din prima 

etapă a conflagraţiei din 1939-1945. În ceea ce-l priveşte pe Conducătorul 

Statului român din anii 1940-1944, I. Antonescu s-a declarat el dispus să 

menţină România în orbita Reichului german
4
, dar aceasta n-a fost nicidecum 

voinţa şi predilecţia poporului român. Este interesant, din acest punct de vedere, 

să reţinem ceea ce declara însuşi Antonescu în reuniunea din 18 septembrie 

1940 a Consiliului de Miniştri: „Noi ne-am aşezat pe Axa Roma-Berlin. Mergem 

sută la sută şi cu cea mai mare cinste în această direcţie. Am pornit aşa, nu ne 

mai uităm la dreapta sau la stânga”
5 

.  

 

 
 

Orientarea spre Berlin, direcţia spre Axă exprimau, în acel moment, 

poziţia legionarilor şi a partizanilor generalului Antonescu reuniţi în acelaşi 

guvern. Mai apoi, după eliminarea legionarilor de la putere în ianuarie 1941, 

generalul s-a simţit dator să dea noi asigurări, în sensul că „România merge fără 

nici o şovăire alături de Axă, de Marele Führer şi Ducele Mussolini” 
6
. „Alianţa” 

cu Berlinul, ca iniţiativă şi aprofundare – au subliniat Ion şi Mihai Antonescu nu 

o singură dată, uneori până la saturaţie în epoca marilor succese germane pe 

                                      
4
 Vezi Arhivele Naţionale ale României, Stenogramele şedinţelor Consiliului 

de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, 11 volume apărute pentru anii 1940-1944, 

Bucureşti, 1997-2008; Iosif Constantin Dragan ed., Antonescu, Mareşalul României şi 

răsboaele de reîntregire. Mărturii şi documente, 4 volume, Veneţia, Editura Nagard, 

1986-1990; Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, I-III, Ploieşti-R. Vâlcea-Iaşi, 2005-

2008; 3 vols., ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. 
5
 Pe marginea prăpastiei, I, Bucureşti, 1942, p. 105. 

6
 Cf. „Timpul” din 29 ianuarie 1941. 
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toate teatrele de operaţiuni militare în 1940-1941 – şi-o revendicau în 

exclusivitate aproape, ceea ce, pe de altă parte, punea pe terenul just al faptelor 

adevărul că poporul român nu a ţinut la apropierea şi prietenia Germaniei 

naziste. Despre faptul că Antonescu a legat, fără voia poporului, soarta ţării de 

aceea a Germaniei şi a aliaţilor săi, în februarie 1942, Mareşalul a declarat lui 

Joachim von Ribbentrop, şeful diplomaţiei naziste, că: „Singur şi numai cu 

sprijinul domnului Mihai Antonescu am declarat fără a întreba poporul că 

politica ce trebuie s-o duc este alături de Axă (subl. ns.)” 
7
. Pe de altă parte, 

referitor la atitudinea şi simţămintele opiniei publice naţionale, ale întregului 

popor român faţă de Germania, mai ales după ce Berlinul, de acord cu Moscova 

şi Roma, a patronat în 1940 „opera” răşluirilor teritoriale, un martor ocular 

străin al evenimentelor, l-am numit pe K. St. Pavlowitch, primul-secretar al 

ambasadei iugoslave la Bucureşti în acea vreme, consemna în amintirile sale că, 

după prăbuşirea României Mari, deşi regimul antonescian angajase ţara în 

sistemul Axei fasciste pe un drum „fără ieşire şi fără întoarcere”, în schimb 

„marea majoritate a românilor era ostilă germanilor”, astfel că 90% dintre ei 

doreau „eşecul total” al Reichului nazist şi al aliaţilor săi în războiul mondial în 

curs
8
.  

 

 
 

Evaluările erau confirmate procentual de nota din 24 aprilie 1941 a 

Secţiei a II-a (Informaţii) a Marelui Stat Major care consemna: „Germanii sunt 

mulţumiţi de conducerea administrativă a generalului Antonescu, dar nu sunt 

mulţumiţi de faptul că 90% din totalul românilor sunt antigermani (subl. ns.)”
9
. 

Realităţile expuse explică inevitabilitatea contradicţiilor dintre Bucureşti şi 

                                      
7
 Procesul marii trădări naţionale, Bucureşti, 1946, p.13.  

8
 K. St. Pavlowitch, Roumanie-Allemagne (1936-1941), în „Balkan Studies”, 

vol.15-2 (1974), Thessaloniki, p. 257-259.  
9
 Cf. Contribuţia României la victoria asupra fascismului, Bucureşti, 1965, p. 

64-65 (foto).  
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Berlin între 1940 şi 1944, într-un ritm şi o intensitate direct proporţionale cu 

aglomerarea eşecurilor de proporţii ale trupelor fasciste pe toate teatrele de 

operaţiuni militare, prefigurând de o manieră categorică şi deznodământul 

raporturilor dintre regimul antonescian şi Reich, adică alterarea lor progresivă, 

compromiterea şi sfârşitul lor, în clipa prăbuşirii Mareşalului, cum avea să se 

întâmple şi în alte state aliate ori satelite ale Berlinului – Italia, Bulgaria, 

Finlanda şi Ungaria
10

. 

Problematica raporturilor româno-germane dintre 1940 şi 1944, iar, în 

context, apariţia şi dezvoltarea contradicţiilor dintre Bucureşti şi Berlin, pe 

măsura adâncirii crizei blocului statelor Axei şi a înfrângerilor repurtate pe 

fronturile celui de-al doilea război mondial, îşi află actualmente reflexul 

istoriografic într-o bogată literatura de specialitate. Dintre contribuţiile 

temeinice consacrate aspectelor în discuţie revenim la monografiile regretaţilor 

Andreas Hillgruber şi Aurică Simion
11

 ori ne referim la studiile şi articolele 

apărute
12

. Literatura memorialistică reţine însemnările diplomaţilor români şi 

germani (Raoul Bossy, Mihail Manoilescu, Gh. Barbul, Mihail Sturdza, Ion 

Gheorghe, Paul Schmidt)
13

, ultimul punându-ne la dispoziţie şi relatările făcute 

                                      
10

 Cf. Maxime Mourin, Le drame des états sattelites de l’Axe, de 1939 à 1945, 

Paris, 1957, passim.  
11

 Andreas Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu, ediţia 

citată; Aurică Simion, Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din 

August 1944, Cluj-Napoca, 1979.  
12

 Vezi Ilie Ceauşescu, Atitudinea şi activitatea Marelui Stat Major român în 

perioada septembrie 1940 – 23 August 1944, ostile politicii duse de Germania hitleristă 

în România pentru contracararea unor măsuri antipopulare ale dictaturii antonesciene, 

în File din istoria militară a poporului român, vol.  5-6, Bucureşti, 1979; D. Şandru, A. 

Kareţchi, I. Saizu, Dificultăţi în „colaborarea” româno-germană (1940-1944), în 

„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ‹‹A.D.Xenopol››”, Iaşi, tom. XXIII 

(1986); D. Şandru, I. Saizu, Unele aspecte privind consecinţele economice ale prezenţei 

trupelor germane în România (1940-1944), în „Anuarul …”, Iaşi, tom. IV (1967); 

Leonida Loghin, Mihai Inoan, Consideraţii referitoare la relaţiile militare româno-

germane în perioada 6 septembrie 1940  – 23 august 1944, în File…, vol. 5-6.  
13

 Vezi G. Barbul, Mémorial Antonesco, Le III-e  homme de l’Axe, I, Paris, 

1950; Mihail Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Rio de 

Janeiro – Madrid, 1966; Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii. Iulie-august 

1940, ediţie Valeriu Dinu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991; idem, Memorii, I-II, 

ediţie Valeriu Dinu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993; Raoul Bossy, Amintiri din 

viaţa diplomatică (1918-1940), I-II, ediţie Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1993; idem, Jurnal (2 noiembrie 1940 – 9 iulie 1969), ediţie Ion Mamina, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; Camil Demetrescu, Note – Relatări, ediţie 

Nicolae C. Nicolae, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; Constantin Vişoianu, 

Misiunile mele (Culegere de documente), ediţie George G. Potra, Nicolae Dinu, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997; Ion Gheorghe, Un dictator nefericit: Mareşalul 

Antonescu. (Calea României spre statul satelit), ediţie Stelian Neagoe, Bucureşti, 

Editura Machiavelli, 1996 (ed. orig. – Heidelberg, 1952); Paul Schmidt, Hitler’s 
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autorităţilor americane în Germania imediat după terminarea ostilităţilor
14

. De 

un interes fundamental pentru abordarea şi elucidarea problemelor sunt 

volumele de documente diplomatice, la care ne-am referit, apărute în seria 

cunoscută privind politica externă a celui de-al III-lea Reich
15

, precum şi cele 

editate în ultimii ani de istorici români
16

; pe aceeaşi listă includem şi colecţia 

stenogramelor întâlnirilor lui Adolf Hitler cu militarii şi diplomaţii străini în anii 

1939-1944
17

, în acest cadru integrând stenogramele întrevederilor oamenilor 

politici români cu liderul Reichului
18

, precum şi cele două variante – germană şi 

română – ale ultimei întrevederi a Führerului cu Mareşalul Antonescu la 5 

august 1944
19

, ca şi relatările generalului Titus Gârbea pe marginea aceluiaşi 

episod
20

. 

 

 

                                                                                                    
Interpreter, London-Melbourne-Toronto, 1951 (cf. şi traducerea în limba română: 

Interpretul lui Hitler îşi aminteşte, în „Almanahul Flacăra 1974”, Bucureşti, p. 313-

328).  
14

 Cf. Nicolae Dascălu, Politica nazistă în sud-estul Europei în ajunul şi în 

timpul celui de-al doilea război mondial în relatările interpretului personal al lui 

Hitler, I-II, în „Anuarul…”, Iaşi, tom. XXIII/2 (1986) şi tom. XXIV/2 (1987).  
15

 A se vedea, pentru anii 1940-1944, ultimele serii ale colecţiei (D şi E): Akten 

zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D, 1937-1941, vols. XI1 – XIII2, 

Bonn – Göttingen, 1964-19l70; Akten…, Serie E, 1941-1945; vols. I-VIII, Gottingen 

1969-1979.  
16

 Vezi Mircea Muşat şi colab., eds., 23 August 1944. Documente, I, 1939-

1943; II, 1944, Bucureşti, 1984; V. F. Dobrinescu şi colab., Relaţiile militare româno-

germane. 1929-1944. Documente, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000. 
17

 Andreas Hillgruber, Hrsg, Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, I, 1939-

1941; II, 1942-1944, Frankfurt-am-Main, 1966-19l80 (volumul I a fost tradus în limba 

franceză: Andreas Hillgruber, ed., Les entretiens secréts de Hitler, Septembre 1939  – 

Decembre 1941, Paris, 1909). 
18

 Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 

1999. 
19

 Andreas Hillgruber, Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler II, p. 481-501; 

„Magazin istoric”, nr.3/1968, p. 39-47; „Magazin istoric”, nr. 7-8/1968, p. 38-43.  
20

 Cf. „Anuarul…”, Iaşi, tom. XXIII/2/ (1986), p. 816-820.  
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Ajuns la putere în condiţii interne şi internaţionale deosebit de 

complexe
21

, în situaţia în care România fusese ciuntită de imperialismele mari şi 

mici ori era complet izolată pe plan extern, generalul I. Antonescu a apelat şi a 

beneficiat efectiv de asistenţa Legaţiei germane din Bucureşti
22

.  

 

 
 

Investit cu depline puteri în calitatea sa „Conducător al Statului român” 

după abdicarea regelui Carol al II-lea în folosul fiului său Mihai, generalul va 

proclama la 14 septembrie 1940 România stat „naţional-legionar”. Cabinetul 

                                      
21

 Gh. Buzatu, coordonator, Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2001, passim.  
22

 Vezi Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Seria D, 1937-1941, Band 

XI1, Die Kriegsjahre (1. September bis 13. November 1940), Bonn, 1964, p. 19l-20; A. 

Simion, Regimul politic din România în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941, Cluj-

Napoca, 1976, p. 23-36.  
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format tot atunci, incluzând cu precădere reprezentanţi ai Gărzii de Fier, în 

frunte cu Horia Sima însuşi, desemnat vice-premier, şi-a propus de la bun 

început să realizeze o „schimbare totală de front” a politicii interne şi externe
23

. 

Pe plan extern, aşa după cum era de aşteptat, orientarea politicii României spre 

Berlin a fost neîntârziată şi totală în stadiul respectiv
24

. Astfel, generalul 

Antonescu a făcut cunoscut de îndată că România renunţa la toate obligaţiile ce-

o angajau potrivit tratatelor şi pactelor semnate în epoca interbelică
25

; a reînnoit 

solicitarea regelui Carol II privind venirea unei Misiuni Militare germane în ţară 

pentru „instruirea” armatei române şi, în fond, pentru asigurarea pazei zonei 

petrolifere
26

, după cum s-a exprimat în folosul unei strânse colaborări cu 

Reichul. Din acest punct de vedere, diplomaţii nazişti reţinură faptul că 

Antonescu era „gata în orice moment” a înfăptui aderarea României la o „uniune 

economică” cu Germania. A mărturisit – relata în mai 1941 Manfred von 

Killinger, ministru al Reichului la Bucureşti – că „este un adept al totalei uniuni 

economice europene şi, pe mai departe, al unei uniuni politice europene sub 

conducerea Germaniei”
27

. În acest fel, guvernul antonescian dovedea că 

rămânea fidel angajamentului luat din primul moment, la 8 septembrie 1940, 

prin emisarul lui Antonescu la Berlin, Valer Pop, în sensul că România îşi 

propunea inaugurarea unei epoci noi de „colaborare intimă cu Germania în 

primul rând pe tărâm politic, militar, economic”
28

. La 18 noiembrie 1940, în 

cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri, generalul a făcut cunoscută intenţia sa de 

a adera la Pactul Tripartit, ceea ce s-a şi înfăptuit, la 23 noiembrie, cu ocazia 

vizitei sale la Berlin
29

. Prin acest pas, România adera la sistemul Axei, 

consecinţele fiind de durată asupra situaţiei şi evoluţiei de ansamblu a ţării. 

Condiţiile raporturilor statornicite între Bucureşti şi Berlin conduseră de îndată – 

ceea ce documentele deja tipărite şi noile surse, descoperite în arhivele din ţară 

şi de peste hotare pun în evidenţă – la situaţia stranie că nu s-au putut împlini 

rezultatele scontate, că ideala şi fructuoasa cooperare s-a transformat rapid în 

contrariul ei, atât pe planul politico-diplomatic sau militar, cât şi economico-

financiar sau cultural. Aşa cum, de altfel, vom surprinde în paginile de mai jos. 

„Alianţa” România-Reichul nazist se va prelungi, este adevărat, aproape patru 

ani, dar ea a fost permanent minată de contradicţii interne grave ori mai puţin 

grave, formale ori de esenţă, „stabilitatea”, câtă a existat, fiind determinată sau 

salvată de interesele regimurilor de la Bucureşti şi de la Berlin în conducerea 

războiului mondial şi, nu mai puţin, de raporturile personale bune statornicite 

                                      
23

 Ibidem. p. 38. 
24
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între Hitler şi Antonescu, din primul moment (Berlin, noiembrie 1940). Din 

momentul în care, în disputa cu legionarii pentru putere, generalul Antonescu s-

a impus atenţiei lui Hitler
30

, care l-a preferat la conducerea Statului Român, 

România a ajuns la statutul unei ţări satelite a Reichului. Este dificil de evaluat 

cât a reprezentat un avantaj pentru România ori dimpotrivă, dar, dintr-un anume 

punct de vedere, având în seamă că Mareşalul a apreciat la un mod cu totul 

personal „prietenia” cu Adolf Hitler, inconvenientele n-au întârziat să apară. 

Căci, în cursul Războiului din Răsărit (1941-1944), Antonescu a situat, deasupra 

şi împotriva tuturor realităţilor şi argumentelor, valoarea camaraderiei şi a 

„cuvântului” dat Führerului, care nu mai aveau valoare de vreme ce devenise 

evident, pe toate fronturile, că Germania nu mai avea capacitatea să reziste în 

faţa trupelor Aliaţilor, în cazul în speţă în faţa Armatei Roşii. De aici şi până la 

a-şi juca ultima carte ca militar şi om de stat n-a mai fost decât un pas, care a 

fost făcut la 23 august 1944. 

Începând de la 22 iunie 1941, România s-a înrolat în războiul mondial, 

participând, alături de Germania şi aliaţii ei, la ostilităţile împotriva U.R.S.S., 

pentru început, iar, apoi, punându-se treptat în stare de conflict cu toate 

Naţiunile Unite. Interesele purtării războiului, cu fazele sale de succes şi de 

eşecuri în serie după 1942/1943, au afectat pe toate planurile raporturile 

româno-germane, care, datorită accentuării crizelor politico-diplomatice, 

militare şi economice în cadrul Axei, au complicat toate resorturile sau 

compartimentele alianţei Hitler-Antonescu. În această privinţă, declaraţiile 

oficiale pornite de la Berlin sau Bucureşti despre multilaterala şi ideala 

conlucrare între România şi al III-lea Reich erau departe de-a mai exprima o 

realitate concretă, bunele intenţii neexistând decât în limbajul documentelor 

declarative. În timp ce evoluţia ostilităţilor a agravat în fond contradicţiile 

româno-germane, determinând de-o manieră decisivă natura şi intensitatea lor. 

Sub raporturile cronologic şi de conţinut alianţa Berlin-Bucureşti a fost, pentru 

început, în anii 1940-1941, afectată de problemele economice, ca şi de 

solicitările imperioase ale lui Antonescu de-a se anula dictatul de la Viena; 

ulterior, în 1942 – 1943, acestor probleme li s-au adăugat aspectele colaborării 

militare pe frontul de Est, situaţia evreilor şi a Grupului etnic german din 

România, pentru ca, în etapa finală, adică în 1943-1944, să predomine 

divergenţele politico-diplomatice, ajungându-se chiar în preziua actului istoric 

de la 23 august 1944 la avertismentul Mareşalului înaintat reprezentanţilor lui 

Hitler la Bucureşti în ultimele 48 de ore dinainte de impact în sensul că România 

se considera, în lipsa unui sprijin militar german efectiv, absolvită de toate 

obligaţiile asumate şi intenţiona un armistiţiu cu Naţiunile Unite
31

. De la un 

capăt la altul al colaborării româno-germane problema statutului României în 
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cadrul Axei s-a aflat necontenit pe tapet, abordarea ei survenind însă doar în 

momentele de „criză” înregistrate între Bucureşti şi Berlin. 

 

*** 

Una din problemele care a afectat raporturile româno-germane a fost 

aceea a anulării dictatului fascist de la Viena din 30 august 1940
32

. În fapt, 

Transilvania, în egală măsură cu restul provinciilor istorice pierdute în vara 

tragică a anului 1940, a preocupat stăruitor în decursul întregii epoci a 

conflagraţiei secolului din 1939-1945 pe toţi străluciţii reprezentanţi ai corpului 

diplomatic românesc, în frunte cu titularii Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine din Bucureşti: 

- Grigore Gafencu (decembrie 1938-mai 1940); 

- Ion Gigurtu (iunie-iulie 1940); 

 - Mihail Manoilescu (iulie-septembrie 1940);  

 - Mihail Sturdza (septembrie-decembrie 1940);  

 - Ion Antonescu (ianuarie-iunie 1941);  

 - Mihai Antonescu (iunie 1941 – august 1944);  

 - Grigore Niculescu-Buzeşti (august-noiembrie 1944);  

 - Constantin Vişoianu (noiembrie 1944 – februarie 1945);  

 - Gh. Tătărescu (martie 1945 – noiembrie 1947).  

Este remarcabil că unii dintre cei menţionaţi ne-au lăsat importante 

volume cu caracter memorialistic
33

, alţii (precum Grigore Niculescu-Buzeşti) 

diverse sinteze de serviciu
34

, în vreme ce Antoneştii şi Tătărescu – materiale ce 

acoperă fonduri întregi în arhivele noastre diplomatice ori mărturii cuprinse în 

colecţii internaţionale de documente, cei dintâi graţie raporturilor lor speciale cu 

Adolf Hitler şi colaboratorii săi
35

, iar ultimul – ca prim-delegat al României la 
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Hoover Institution Archives, Stanford University, Palo Alto, Collection Brutus Coste, 
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Conferinţa Păcii de la Paris din iulie-octombrie 1946 – în colecţiile de acte 

oficiale ale areopagului păcii
36

. Mai puţin „interesant” din punctul de vedere al 

temei abordate de noi a fost C. Vişoianu, care a condus destinele diplomaţiei 

noastre într-o foarte scurtă perioadă, dar dominată şi bulversată de presiunile 

sovietice pentru impunerea guvernului de factură comunistă dr. P. Groza.  

 

 
 

Pentru cei menţionaţi, indiferent de convingerile politice şi de perioadele 

de gestionare a M.A.S. român, problema anulării dictatului de la Viena s-a 

impus ca un obiectiv primordial şi constant al activităţii lor şi aceasta de la 

Mihail Manoilescu, care a semnat aşa-zisul „arbitraj”, dar pe care l-a atacat şi 

contestat instantaneu, şi până la Gh. Tătărescu, care şi-a susţinut bătălia până la 

discursul rostit în Adunarea Deputaţilor la 23 august 1947, cu prilejul ratificării 

Tratatului de Pace de la Paris
37

. 
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Textul hărţii pe care, în august 1940, Joachim von Ribbentrop 

şi Galeazzo Ciano, semnaţi în colţul din stânga-sus, au delimitat 

zona de Nord-Vest a României pentru a o “dărui” 

Ungariei horthyste, prin Dictatul de la Viena 

 

Pentru fiecare dintre diplomaţii menţionaţi s-au aflat în deosebită atenţie 

şi s-au constituit în exemplu acţiunile lui N. Titulescu din epoca interbelică în 

apărarea Transilvaniei româneşti
38

, deci ale maestrului diplomaţiei Bucureştilor, 

care, pentru a-şi dovedi ataşamentul faţă de obiectivele luptei sale, a solicitat 

prin testament să fie (aşa cum este) înmormântat în inima Transilvaniei! De ce 

Transilvania? Pentru că, aşa cum se exprimase într-un faimos discurs rostit la 

Ploieşti în mai 1915, pentru intrarea României în războiul unităţii naţionale: ”… 

România nu poate fi întreagă fără Ardeal […]. Pentru Ardeal nu-i viaţă care să 

nu se stingă cu plăcere; pentru Ardeal nu-i sforţare, care să nu se ofere de la 

sine; pentru Ardeal totul se schimbă, totul se înfrumuseţează, până şi moartea se 

schimbă, încetează de a fi hidoasă, devine atrăgătoare! Ardealul nu e numai 
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inima României politice; priviţi harta: Ardealul e inima României 

geografice!”
39

.  

Fiind de acord cu decizia impusă la Viena de Germania şi Italia în 

privinţa cedării nordului Transilvaniei, Ungariei, regimul Regelui Carol al II-lea 

şi-a semnat, se cunoaşte prea bine, sfârşitul lamentabil, după ce acceptase 

nenorocita evacuare a Basarabiei şi nordului Bucovinei şi iniţiase negocieri cu 

Bulgaria relativ la Cadrilater
40

. Noul regim, al generalului Antonescu, ca să nu-

şi lege numele în nici un fel de noile cedări teritoriale, s-a format la 14 

septembrie 1940
41

, lăsând în seama guvernului demisionar, a oamenilor săi, să 

efectueze practic pe teren operaţia cosmetizării noilor graniţe ale României. În 

guvernul legionaro-antonescian de la 14 septembrie 1940, M. Sturdza, membru 

marcant al Mişcării Legionare, a fost desemnat la conducerea M.A.S. de la 

Bucureşti. În ciuda legăturilor strânse cu Berlinul, Mişcarea Legionară n-a fost 

de acord cu cedarea Transilvaniei. Punctul de vedere respectiv a fost susţinut de 

reprezentantul legionar în Consiliul de Coroană din noaptea de 30-31 august 

1940
42

, iar Sturdza – în memoriile sale – relatează că, plecând din Berlin la 

începutul lui septembrie 1940 şi având o discuţie cu Joachim von Ribbentrop, 

ministrul de Externe al Reichului, i-a spus acestuia că, dacă Mişcarea Legionară 

ajungea la putere, „nu vom mai permite nici o violare a graniţelor noastre”
43

. Tot 

în aceeaşi lucrare, fostul titular al M.A.S. din Bucureşti consacra un capitol 

special atitudinii legionarilor faţă de dictatul de la Viena
44

, pe care-l considera 

stupid
45

, şi în privinţa căruia, având în vedere rolul Germaniei la semnare, 

pretindea că ar fi comunicat unuia din colaboratorii Legaţiei Reichului la 

Bucureşti: „Cu aceasta [cu decizia de la Viena] aţi pierdut probabil războiul”
46

. 

La 14-16 noiembrie 1940, acompaniindu-l pe generalul I. Antonescu la Roma, 

în vizită la Benito Mussolini, Mihail Sturdza s-a întâlnit cu omologul său italian, 

contele Galeazzo Ciano, căruia de asemenea i-a imputat „contribuţia” Italiei în 

naşterea dictatului din 30 august 1940
47

. În sfârşit, în calitatea-i de lider al 

diplomaţiei române, Mihail Sturdza l-a însoţit pe Antonescu şi la Berlin, la 22-

24 noiembrie 1940, asistându-l pe Conducătorul Statului la întrevederile sale cu 
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Hitler şi cu unii dintre colaboratorii săi, inclusiv von Ribbentrop. Din motive 

lesne de înţeles, memorialistul nu-l simpatiza de fel pe Antonescu, dar a apreciat 

poziţia sa clară, exprimată pe un ton hotărât în faţa liderilor nazişti de la Berlin: 

Acolo – a reţinut Sturdza – Antonescu a prestat o „elocventă şi bine 

documentată protestare privitoare la Arbitrajul de la Viena”
48

. 

O situaţie cu totul curioasă, chiar anormală, a existat de-a lungul anilor 

1941-1944, când România s-a angajat în războiul drept al eliberării Basarabiei şi 

Bucovinei de Nord, alături de Germania, care fusese iniţiatoarea impunerii 

dictatului vienez împreună cu Italia şi de Ungaria, beneficiara nefastei decizii. 

Dar ceea ce trebuie bine reţinut – fapt care, orice s-ar pretinde, nu ţine câtuşi de 

puţin de o tentativă de reabilitare a Mareşalului Antonescu – nici un moment 

regimul de la Bucureşti din 1940-1944 n-a acceptat dictatul vienez, l-a declarat 

caduc cu începere de la 15 septembrie 1941, l-a atacat pe cele mai diverse căi, 

inclusiv, dacă nu chiar în primul rând, la Adolf Hitler, autorul soluţiei din 30 

august 1940. Cei care au condus ostilităţile, care s-au impus în aceste acţiuni au 

fost Ion Antonescu, el însuşi ministru de externe în prima jumătate a anului 

1941
49

, şi Mihai Antonescu, titularul M.A.S. între 29 iunie 1941 şi 23 august 

1944
50

, care a pregătit – în fruntea unei echipe de excelenţi specialişti şi patrioţi 

– toată documentaţia Mareşalului pentru întâlnirile sale cu Hitler; el a condus 

„războiul nervilor” cu Budapesta, a adunat şi sistematizat, în cadrul cunoscutului 

Birou al Păcii de după 16 iunie 1942, toate materialele trebuincioase pentru 

viitoarea Conferinţă de Pace
51

 ori a pregătit şi editat monumentala lucrare în 

două volume Siebenbürgen (1943), sub conducerea istoricului C. C. Giurescu, 

cu colaborarea unor condeie de primă mărime ale ştiinţei şi culturii naţionale. În 

anii conflagraţiei, dintre toţi vizitatorii lui Adolf Hitler (regi şi şefi de state şi de 

guverne, diplomaţi s.a.), nici unul, dar absolut nici unul, nu s-a bucurat de 

statutul pe care Ion Antonescu nu numai că şi l-a impus, dar l-a impus şi lui 

Hitler, anume de a discuta deschis cu Führerul orice problemă, oricât de gravă, 

chiar dacă în contradictoriu. Această situaţie a fost recunoscută de către Hitler în 

persoană, iar interpretul Führerului, Paul Schmidt, a recunoscut-o fără reticenţe, 

atât în memoriile sale
52

, cât şi mai ales în cursul interogatorului luat de 
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învingători după război
53

. La un moment dat, Schmidt a declarat anchetatorilor 

săi americani: „…Toate conferinţele [lui Hitler] cu ungurii şi românii au atins 

şi problema Transilvaniei […]. În special Mareşalul Antonescu nu obosea 

niciodată, afirmând că românii erau de origine romană, că România era o 

ţară europeană, o insulă europeană în marea slavă şi că Transilvania era 

stânca cea mai mare a insulei (subl. ns.)”
54

. În abordarea problemei, rolul lui 

Paul Schmidt este foarte important, dat fiind că – în afara cazurilor în care Ion 

Antonescu şi-a dictat notele asupra întâlnirilor sale cu Hitler
55

 – tălmaciul 

Führerului a fost acela care a întocmit toate stenogramele oficiale germane ale 

întrevederilor, care s-au păstrat şi editat după război în diverse colecţii de 

documente, dar în primul rând de Andreas Hillgruber. În acest loc se impune, 

desigur, să stăruim asupra faptelor în discuţie. Astfel, în anii 1940-1944, Hitler 

şi Antonescu s-au întâlnit în mai multe rânduri, mai precis la: Berlin, la 22 

noiembrie 1940
56

; Berlin, la 23 noiembrie 1940
57

; Obersalzburg, la 14 ianuarie 

1941
58

; München, la 12 iunie 1941
59

; Berdicev (Ucraina), la 7 august 1941
60

; 

Rastenburg, la 11 februarie 1942
61

; Rastenburg, în aceeaşi zi
62

; Rastenburg, la 

10 ianuarie 1943
63

; Rastenburg, în aceeaşi zi
64

; Castelul Klessheim (Salzburg), 

la 12 aprilie 1943
65

; Klessheim, la 13 aprilie 1943
66

; Rastenburg, la septembrie 

1943
67

; Rastenburg, la 3 septembrie 1943
68

; Klessheim, la 26 februarie 1944
69

; 

Klessheim, la 17 februarie 1944
70

; Klessheim, în aceeaşi zi
71

; Klessheim, la 23 
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martie 1944
72

; Klessheim, la 24 martie 1944
73

; Rastenburg, la 5 august 1944
74

; 

Rastenburg, în aceeaşi zi
75

. 

Examinarea stenogramelor celor 20 de întrevederi ne îngăduie să 

desprindem că Ion Antonescu a supus atenţiei lui Hitler: problema Transilvaniei 

în general, chestiunile desprinse din impunerea şi aplicarea dictatului de la 

Viena, anularea lui imediată sau după terminarea ostilităţilor, în cadrul 

reuniunilor: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 18 şi 19. Câteva exemple sunt necesare: 

Chiar la prima întâlnire cu Adolf Hitler, Ion Antonescu a declarat fără 

echivoc Führerului, blamând soluţia impusă la Viena, că pământul Transilvaniei 

„a aparţinut României în istoria lui şi n-a fost niciodată divizat. El a susţinut teza 

aceasta cu unele date istorice şi a dezminţit, de asemenea, în această ordine de 

idei, că secuii ar putea fi consideraţi unguri. El a subliniat că, desigur, România 

va sta acum liniştită, dar, la încheierea păcii generale, ea îşi va ridica imediat 

din nou glasul pentru a obţine dreptate şi a făcut aluzie la faptul că el consideră 

posibilă o soluţionare satisfăcătoare pe baza unui schimb de populaţii între 

Ungaria şi România (subl. ns.)”
76

. Faţă de precizările lui Antonescu, Hitler a 

replicat finalmente că „istoria nu se va opri în anul 1940 (subl. ns.)”
77

. 
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La întrevederea din ziua următoare, Antonescu a revenit asupra 

problemei Transilvaniei, deschisă prin dictatul vienez, reamintindu-i lui Hitler 

că „România va avea un cuvânt greu de spus la stabilirea păcii generale”
78

.  

La întrevederea din 11 februarie 1942, Mareşalul a solicitat Führerului să 

impună Ungariei, din momentul în care fusese satisfăcută la Viena, să-şi 

angajeze în mai mare măsură forţele pe Frontul de Est
79

. La reuniunile din 23-24 

martie 1944, deci la numai câteva zile după ocuparea Ungariei (inclusiv a 

nordului Transilvaniei) de către armata germană, Antonescu a aflat prilejul cel 

mai nimerit pentru a contesta dictatul, ceea ce a făcut într-una după ce guvernul 

său l-a declarat caduc la 15 septembrie 1941. În contextul precizat, însuşi Hitler 

a deschis problema, observând că „nu mai poate rămâne singurul susţinător al 

Arbitrajului de la Viena”
80

, ceea ce i-a îngăduit Mareşalului – după cum 

desprindem din notele dictate lui Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar al 

Conducătorului Statului – să facă o expunere sintetică a trecutului românilor
81

: 

„Poporul românesc este o mică naţiune cu trecut îndelungat de lupte, 

sacrificii şi suferinţe şi […] acest popor stă pe locul lui din secolul al 3-lea, de 

la formarea Daciei de către romani. Singur a continuat lupta timp de o mie de 

ani cu toţi barbarii. Deşi nu avem documente, nu este posibil ca timp de o mie 

de ani să fi rămas cu braţele încrucişate pentru a privi hoardele barbare 

trecând în sus şi în jos. De la anul 900 poporul românesc a început lupta contra 

ungurilor. Această luptă a durat o mie de ani şi când la 1918 credeam că s-a 

terminat, acest proces istoric a fost redeschis prin Arbitrajul de la Viena…”
82

.  

În ciuda demersurilor sale, Mareşalul n-a obţinut, până în august 1944, 

vreo promisiune a Führerului pentru anularea concretă a Dictatului vienez, ci 

doar promisiuni, apoi asigurări. În definitiv a fost exact ceea ce Hitler i-a 

declarat generalului la a doua întrevedere a lor, din 23 noiembrie 1940, anume 

că istoria nu avea să se oprească la acel moment, recunoscând deschis că 

arbitrajul nu mai reprezenta „soluţia ideală”
83

. A fost motivul fundamental 

pentru care, la ultima sa întrevedere cu Hitler, din 5 august 1944, Mareşalul, 

pretindea el
84

, căutând să exprime condiţiile în care România ar mai putea 

rămâne alături de Germania, a dorit să afle o sumă de asigurări, drept care, după 

problemele concrete puse liderului nazist (sprijinul Reichului pentru apărarea 
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terestră a nord-estului României, pentru apărarea aeriană şi consecinţele unei 

schimbări de atitudine a Turciei în război), cea de a patra a fost „chestiunea 

privitoare la atitudinea viitoare a Ungariei şi ce se va petrece în spaţiul 

ungar în viitorul apropiat (subl. ns.)”
85

. Schmidt, în stenograma sa, îl confirmă 

pe Antonescu
86

. Pe deplin stăpân atunci pe destinele Ungariei, Hitler a dat „o 

garanţie absolută că nu se va întâmpla nimic”, că va interveni decisiv „în cazul 

celui mai mic pericol” (Schmidt)
87

. Era vorba, evident, de desfăşurarea 

ostilităţilor şi Mareşalul putea pleca liniştit de la Rastenburg, convins că 

Führerul avea să se răzgândească în privinţa arbitrajului vienez. Oricum, 

Antonescu n-o declară, dar deja se putea dispensa de o asemenea „asigurare” de 

vreme ce, Germania nemaifiind capabilă să asiste România, el a rămas convins 

că-l alertase pe Hitler în privinţa posibilei detaşări a Bucureştilor de Axă
88

, deşi 

stenograma Schmidt îl contrazice categoric, nespunând ceva despre un 

asemenea demers
89

. Subliniem că, dacă, cu adevărat, Mareşalul optase din acel 

moment, de la 5 august 1944, pentru părăsirea Axei, fapt pe care l-a comunicat 

precis lui Clodius în seara zilei de 22 august 1944 la Bucureşti, el avea asigurări 

de la Aliaţi – cu care tratase intens prin delegaţii proprii şi intermediari începând 

din martie 1944
90

 – că, în cazul unui armistiţiu, dictatul de la Viena avea să fie 

anulat.  

Abandonându-l pe moment pe Mareşal în discuţia noastră, credem că se 

impune să atragem atenţia asupra iniţiativei sale de a edita elegantul şi 

temeinicul Album prezentând fruntariile României (în mai multe limbi de 

circulaţie internaţională), care a slujit delegaţiei române la Paris în 1946 şi, 

ulterior, a fost reeditat
91

. Tot astfel se impune să reţinem aceste rânduri din 

memorandumul redactat de Mihai Antonescu şi predat de Mareşal lui Hitler cu 

prilejul vizitei sale din 11 februarie 1942 la Marele Cartier General al 

Wehrmachtului: 

„Poporul român îndeplineşte azi în lupta de la Răsărit o misiune 

anonimă şi colectivă în prăbuşirea slavismului, care este marea misiune a 

poporului german. Dar poporul român are o misiune şi faţă de el însuşi: 

Transilvania. Poporul român s-a născut în Carpaţii Daciei, a trăit în unitatea 
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geopolitică a Daciei, pe care nici Imperiul Roman unificator nu a înlăturat-o şi 

nici invaziile nu l-au putut îndepărta. Singur, lovit de veacuri, invazii şi 

imperialisme, el a înfruntat aici toate primejdiile şi aici va muri. Transilvania 

nu este un pământ, un teritoriu, este leagănul românilor, este sufletul nostru. 

Cum nu poţi scoate pe niebelungi şi pe luptătorii lui Adolf Hitler din Valea 

Rinului, nici o forţă de pe lume nu ne va scoate din Podişul Transilvaniei. 

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 [...]. Poporul român […] are 

dreptatea cu el, trebuie să aibă şi forţa de a o obţine şi a o păstra, pentru 

zidirea acestor drepturi, poporul român are datoria să nu-şi distrugă toate 

forţele ca să se expună la invazia ungară şi umilinţa românească sau la cerşirea 

unor drepturi pe care trebuie să le treacă prin sabie, dacă aceia care i le-au 

răpit nu i le restituie…”
92

. 

La rândul lui, Mihai Antonescu a fost permanent alături sau pe urmele 

Mareşalului, susţinând drepturile României asupra nordului Transilvaniei în 

întrevederile cu Adolf Hitler
93

, cât mai ales în cele cu Joachim von Ribbentrop, 

al cărui invitat a fost la Berlin şi căruia la 16 noiembrie 1941 i-a făcut o 

declaraţie de principiu de la care nu s-a abătut până la 23 august 1944:  

„Consider ca o datorie elementară, Domnule Ministru, acum când mă 

primiţi la Berlin în vizită oficială şi când discut cu dv. problemele neamului 

românesc, să vă afirm simplu şi lămurit că actul de la Viena din 1940 este un 

act născut mort […]. Că acest act nu va putea să rămână niciodată în picioare 

pentru că poporul român îl va călca în picioare, dacă nu se va putea altfel"
94

. 

În ianuarie 1943, Mihai Antonescu l-a însoţit pe Mareşal la Rastenburg, 

la întrevederea cu Hitler din 10 ale lunii respective
95

 ori având discuţii separate 

cu Joachim von Ribbentrop. Acestuia i-a anunţat ca subiect special al discuţiilor 

tot problema Transilvaniei, astfel că, atunci când Führerul a primit delegaţia 

română, a avut loc – după cum a relatat însuşi liderul diplomaţiei române 

colegilor din guvern – următorul dialog insinuant:  

„ … În timpul mesei, diferite convorbiri.  

Cel dintâi lucru care m-a întrebat Führerul imediat a fost: câte ceasuri 

i-ai vorbit lui Ribbentrop pe chestia Transilvaniei? 

Spun: Nu încă, mi-o rezerv pentru diseară.  

La care Führerul mi-a răspuns: Nu mai este nevoie, că mi-a vorbit 

Mareşalul destul.  

                                      
92

 Vasile Arimia şi colab., eds., Antonescu-Hitler, I, p. 171-172.  
93

 Din 28 noiembrie 1941 sau 23 septembrie 1942. 
94

 Vasile Arimia şi colab., eds., Antonescu-Hitler, II, p.  143.  
95

 Vezi Andreas Hillgruber, Hrsgb., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, 

II, p. 202 şi urm. 



 52 

I-am spus: Totuşi va trebui s-o reiau, afară dacă Excelenţa Voastră îmi 

dă un răspuns care să facă inutilă convorbirea..."
96

. 

În etapa postbelică, în cadrul preparativelor delegaţilor români pentru 

participarea la Conferinţa Păcii de la Paris, chestiunea anulării integrale a 

dictatului vienez s-a aflat, se înţelege, în centrul preocupărilor. După cum şi în 

politica Marilor Puteri, al U.R.S.S., de exemplu
97

. În mai-iunie 1946, Bucureştii 

au primit cele dintâi semnale liniştitoare în sensul că Marii Aliaţi (U.R.S.S., în 

rândul întâi)
98

 respinseseră orice pretenţie ungară asupra Transilvaniei
99

. În atare 

condiţii a fost de înţeles motivul pentru care, la 13 august 1946, în excelentul 

expozeu prezentat în planul Forumului Păcii de la Paris ministrul de Externe al 

României, Gh. Tătărescu, a insistat din primul moment, cu satisfacţie, asupra 

anulării dictatului vienez, după cum urmează:  

„Proiectul de Tratat de Pace oferă întregului popor român şi o altă 

sursă de recunoştinţă prin hotărârea formulată de articolul 2, care declară nulă 

şi neavenită sentinţa de la Viena din 30 august 1940, în virtutea căreia 

Transilvania de nord era alipită în mod arbitrar la Ungaria şi readuce frontiera 

româno-ungară la traseul de la 1 ianuarie 1938. Această hotărâre, care redă 

României Transilvania de nord, smulsă Patriei Române prin violenţă şi 

constrângere, pune în sfârşit capăt pentru vecie opresiunii îndelungate şi 

repetate a cărei victimă a fost poporul român.  

Pronunţată în numele justiţiei şi în acelaşi timp – suntem convinşi – în 

numele sacrificiilor fără număr consimţite de întreaga naţiune română, această 

hotărâre deschide perspective serioase unei colaborări fecunde între poporul 

român şi poporul ungar şi promite să stingă ultimele focare de agitaţii, 

moştenire a unui trecut dureros, care a împiedicat până astăzi stabilirea unor 

relaţii amicale între aceste două popoare.  

România primeşte acest act reparator cu voinţă fermă de a-şi îndeplini 

fără şovăire rolul său de factor al concordiei şi ordinei între celelalte popoare 

libere şi democratice…”
100

. 

La ce se referea, în fond, Gh. Tătărescu? După 23 august 1944, cum am 

precizat, România, drept recunoştinţă pentru cotitura efectuată în război şi 

pentru a se atenua pierderea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţei 

în folosul U.R.S.S., a fost susţinută de Aliaţi să obţină anularea sentinţei de la 

Viena. Începutul datează chiar din vremea discuţiilor de la Moscova pentru 
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Convenţia de Armistiţiu
101

. După cum se ştie, în Convenţie s-a înscris un articol 

cu prevederi condiţionate (restituirea Transilvaniei ori a celei mai mari părţi a 

provinciei României), pentru ca în anii 1945-1946 să câştige teren cauza anulării 

integrale a dictatului de la Viena. Tratatul de Pace s-a semnat la 10 februarie 

1947, la Paris, iar la 23 august 1947 Parlamentul României l-a ratificat în 

unanimitate în temeiul intervenţiei lui Gh. Tătărescu, care a prezentat necesara 

expunere de motive
102

, din care reţinem aceste precizări pline de semnificaţie:  

„Tratatul ce veţi ratifica constituie nota de plată a unui război pierdut, 

dar el constituie în acelaşi timp şi actul reparator al unei cauze câştigate. El 

abundă în clauze purtătoare de griji şi de poveri, dar el cuprinde şi câteva 

clauze purtătoare de lumină şi de nădejdi: pacea, independenţa, colaborarea 

internaţională, Transilvania”
103

. 

Pacea, aşadar, s-a întronat în anul de graţie 1947, oribilul dictat fiind 

anulat prin litera Tratatului de la Paris, dar cele petrecute la 30 august 1940 şi 

întreg lanţul de grozăvii ce au urmat deciziei de la Viena încă nu puteau fi uitate. 

Retras şi hăituit, căci în curând avea să fie arestat şi să moară în gulagul 

comunist, Mihail Manoilescu, economistul de faimă mondială, în febra specifică 

presimţirii propriului sfârşit, şi-a compus memoriile, în care, ca unul dintre foştii 

principali „actori” ai dramei vieneze, insera următoarea judecată şi previziune în 

privinţa destinului celor care îi forţaseră mâna în problema sacrificării 

Transilvaniei:  

„… Ca într-o melodramă de gust învechit, dar plină de deznodăminte 

drepte, toţi cei vinovaţi de mutilarea Transilvaniei şi-au primit o cumplită 

pedeapsă. Hitler s-a prăbuşit sub ruinele Reichului său; Mussolini a fost 

împuşcat de un fugar la o margine de drum; Ribbentrop a sfârşit când nemţii l-

au descoperit că îi trăda; Csaky a murit în condiţii stranii la două luni după 

funestul arbitraj, iar Bardossi, ministrul ungur de la Bucureşti, devenit în urmă 

prim-ministru, a fost executat în 1946.  

Transilvania noastră e vrăjită”
104

. 

S-ar putea afla o încheiere mai nimerită pentru toată drama Transilvaniei 

de la 1940-1944?     

*** 

După cum era de aşteptat într-o epocă a războiului general şi total, 

problema petrolului s-a aflat consecvent şi predominant la ordinea zilei în 

raporturile dintre Berlin şi Bucureşti în intervalul 1940-1944. Aşa cum am 
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evidenţiat cu alte prilejuri
105

, comparativ cu Marele Război de la 1914-1918, 

izbucnirea, desfăşurarea şi soarta conflagraţiei secolului din 1939-1945 au 

depins, infinit mai mult, de factorul petrol. Să-l reţinem, dintre atâţia studioşi 

ai problemei, pe francezul Jean-Jacques Berreby, autorul unei documentate 

istorii mondiale a „aurului negru”, şi care a afirmat: „Mai mult decât primul 

război mondial, războiul din 1939-1945 a depins de petrol, a cărui 

importanţă a fost esenţială”
106

. Există, aşadar, motive serioase pentru care ne 

propunem să investigăm separat problema de referinţă şi a cărei esenţă se 

desprinde, în primul rând, din însuşi titlul capitolului special la care îl trimitem 

pe cititor: Petrolul – cheia alianţei ori mărul discordiei? 

 

Tezaurul României s-a aflat în rândul problemelor pe care guvernul 

Antonescu şi-a propus să le rezolve cu concursul Reichului german. Multiplele 

aspecte legate de Tezaur (decizia guvernului român de expediere în Rusia, 

depunerea la Moscova, condiţiile de securitate, evenimentele din 1917-1918 şi 

confiscarea de către autorităţile sovietice, destin etc.) am fost şi sunt amplu 

dezbătute de către istorici
107

. În perioada interbelică, recuperarea Tezaurului a 
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preocupat pe I. I. C. Brătianu, I. G. Duca, Vintilă I. C. Brătianu, N. Titulescu, 

acesta din urmă reuşind în 1935 să determine U.R.S.S. să restituie unele piese. 

Ion Antonescu, un mai puţin decât predecesorii săi la guvernare, n-a considerat 

„închisă” problema, chiar dacă lumea era cuprinsă în vâlvătăile războiului 

planetar. Astfel, în toamna anului 1941, deci chiar în toiul Războiului din 

Răsărit, Mareşalul a aflat răgazul şi disponibilitatea să se ocupe de soarta 

bunurilor naţionale (în primul rând stocul metalic al Băncii Naţionale a 

României) pierdute ori confiscate în/de U.R.S.S. după Revoluţia bolşevică din 

Octombrie 1917. Aşadar, in octombrie 1941, pe atunci când trupele germane 

ameninţau direct Moscova, Banca Naţională a României s-a adresat Preşedinţiei 

Consiliului de Miniştri şi Ministerului Regal al Afacerilor Străine din Bucureşti 

cu o informare privind situaţia Tezaurului evacuat in Rusia cu 25 de ani mai 

devreme. Rezoluţia pusa de Antonescu pe adresa B.N.R. stabilea ca Berlinul să 

fie înştiinţat în privinţa Tezaurului nostru, iar la Moscova, în perspectiva pe 

atunci „sigură” (?!) de a cădea în mâinile trupelor germane, s-a propus 

declanşarea unor investigaţii pentru aflarea în muzeele şi arhivele sovietice 

centrale a bunurilor pierdute după 1917. A intervenit în consecinţă, la 1 

noiembrie 1941, Raportul nr. 5 479 al lui Alexandru Ottulescu, guvernatorul 

B.N.R., adresat Mareşalului. Documentul, însoţit de cele două tabele cuprinzând 

(a) detalii privind repartiţia la Bucureşti a celor 1 436 lăzi din Tezaur returnate 

de Moscova în 1935 şi (b) lista bunurilor Academiei Române care nu fuseseră 

restituite cu acelaşi prilej (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Cabinetul 

Militar), venea ca o completare a unui raport din octombrie 1941, fiind de cel 

mai profund interes cuprinzând informaţii exacte şi sistematice despre valoarea 

stocului metalic al B.N.R., plus bijuteriile Reginei Maria evacuate la Moscova in 

decembrie 1916 (suma exactă: 314 580 456,84 lei aur + 7 000 000 lei aur), 

despre condiţiile predării şi garanţiile primite, despre depozitarea bunurilor la 

Kremlin şi despre valorile BNR trimise în cel de-al doilea transport din 1917 

(suma precisă: 1,594 miliarde lei, din care 500 000 lei arhivă şi 574 523,57 lei 

aur). Restul bunurilor publice sau private înglobate tot în cel de-al doilea 

transport totaliza 6,5 miliarde lei aur. Exceptând cele 1 436 lăzi restituite în 

iunie 1935 României de U.R.S.S., Alexandru Ottulescu stabilea valoarea 

Tezaurului rămas la Moscova la 6 067 153 343,19 lei aur, care, la nivelul anului 

în curs (1941), ajunsese să reprezinte 371,8 miliarde lei, aceasta fiind suma 

pentru care România putea emite pretenţii de despăgubire din partea puterii 

inamice. Rezoluţia Mareşalului Antonescu pe Raportul guvernatorului B.N.R. 

din 1 noiembrie 1941, înregistrat la Cabinetul Civil al Preşedinţiei Consiliului de 

Miniştri sub nr. 16 489/13 noiembrie 1941, impunea Ministerului Afacerilor 

Străine să iniţieze demersuri la Berlin pentru acceptarea trimiterii unei comisii 

romane speciale la Moscova, imediat după capturarea capitalei sovietice, pentru 

a se îngriji de recuperarea Tezaurului. Drept urmare, între 23 noiembrie şi 2 

decembrie 1941, Direcţia Economica din cadrul Ministerului Afacerilor Străine 

din Bucureşti a întocmit directivele corespunzătoare vizând aducerea la 

îndeplinire a rezoluţiei Mareşalului. În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor 
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Străine, Academia Romana, Muzeul de Antichităţi din Iaşi, Mitropolia 

Moldovei, Arhivele Statului ş.a. au prezentat listele proprii cuprinzând 

documentele, cărţile şi obiectele artistice trimise la Moscova în 1917. Pe aceasta 

baza, generalul Radu Rosetti, ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor, avea să 

înainteze lui Mihai Antonescu, titularul Externelor şi preşedintele ad interim al 

Consiliului de Miniştri, un raport incluzând masurile preconizate pentru a se 

împlini redobândirea Tezaurului. 

Evoluţiile militare şi politice ulterioare pe fronturile celui de-al doilea 

război mondial nu au oferit, cel puţin până la încheierea ostilităţilor în 1945, nici 

un alt prilej favorabil pentru atingerea obiectivului vizat. Credem ca a fost un 

„caz fericit”, întrucât, dacă avem în vedere politica de forţă promovată de 

U.R.S.S. şi regimurile de ocupaţie întronate de Kremlin în România şi în toată 

zona est-central europeană imediat după 1944-1945, ar fi fost posibil ca 

Tezaurul recâştigat în condiţiile indicate de Antonescu şi cu concursul 

Germaniei să fi fost trecut în categoria … „capturilor de război” operate de 

trupele romane, alături de cele germane, în teritoriile din Est după 22 iunie 1941, 

iar prin Convenţia de Armistiţiu din 12-13 septembrie 1944 ar fi sporit enorm 

pretenţia despăgubirilor de război! 

 

*** 

Pe planul consecinţelor posibile pentru menţinerea/sistarea raporturilor 

statornicite în 1940 între Reichul nazist şi România antonesciană cele mai 

ameninţătoare s-au dovedit în fapt pregătirile forţelor politice de la Bucureşti 

pentru dobândirea dictaturii antonesciene şi încetarea războiului hitlerist, pentru 

retragerea din Axă şi trecerea de partea Naţiunilor Unite. Preparativele 

complotiştilor au inclus contactele iniţiate în secret cu reprezentanţii Aliaţilor în 

vederea stabilirii condiţiilor de armistiţiu în cazul abandonării taberei fasciste, 

pentru stabilirea condiţiilor propice, producerea cotiturii însăşi. De remarcat că 

toate aceste demersuri, realizate de regulă în capitale neutre şi prin reprezentanţi 

ai grupărilor burgheze, s-au desfăşurat în bună parte cu ştiinţa autorităţilor 

antonesciene, care – în stadiul atins în 1943-1944 de evoluţia generală a 

ostilităţilor – nu numai că le-au sprijinit, ci au iniţiat şi purtat ele însele, pe cont 

propriu, negocieri ultrasecrete cu aliaţii anglo-americani pentru aflarea soluţiei 

celei mai convenabile în perspectiva, ce se profila tot mai clar, a prăbuşirii 

Germaniei
108

. Un rol bine determinat în angajarea şi conducerea tratativelor cu 
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Marile Puteri inamice ale Axei l-a avut Mihai Antonescu, care a acţionat 

consecvent sub acoperirea Mareşalului Antonescu şi a vizat în „dialog” 

capitalele neutre (Ankara, Stockholm, Berna, Lisabona sau Madridul, dar şi 

Cairo), plănuind, în primele şapte luni ale anului 1943, o acţiune pentru care s-

au primit şi asigurările „Ducelui” Benito Mussolini
109

. Cu toate măsurile luate, 

tratativele nu s-au dus în cea mai deplină discreţie, care, în fond, nici nu s-a 

urmărit, astfel că Berlinului nu i-a fost deloc dificil să ia cunoştinţă de acţiunile 

diplomatice ale Bucureştilor. Aflând de cele întâmplate, autorităţile hitleriste au 

socotit de îndată că însăşi „trăinicia” Axei era periclitată, că sateliţii (în cazul de 

faţă – România) puneau la îndoială capacitatea Reichului de-a obţine victoria şi, 

în consecinţă, au intervenit pentru sistarea convorbirilor secrete. Ca atare, între 

Bucureşti şi Berlin s-au ivit noi motive de încordare a raporturilor, îmbogăţindu-

se registrul contradicţiilor dintre capitalele respective.  

Mai înainte de orice, Mihai Antonescu însuşi – apreciind în primăvara 

anului 1943 că sosise „momentul propice pentru acţiune”
110

 – a redactat un 

memoriu destinat lui Joachim von Ribbentrop, înaintat prin Manfred von 

Killinger. Antonescu, relata secretarul său, "enumera toate contactele luate sau 

propuse neutrilor şi, în special, cu Spania, Portugalia şi Turcia. El ruga insistent 

Reichul să-i încredinţeze misiunea de a trata cu anglo-saxonii. Prin intermediul 

acestor state, el deschidea calea compromisului. Primul care luă cunoştinţă de 

acest document fu von Killinger. El îl examină cu atenţie şi declară că era de 

acord. Încurajat, Mihai Antonescu redactă un al doilea memoriu. El a fost 

încredinţat lui von Killinger; conţinea propuneri secrete. Mareşalul trebuia, la 

momentul potrivit, să discute cu Hitler”
111

. Pe de altă parte, hitleriştii au obţinut 

ei înşişi, prin canalele proprii, informaţii mai mult sau mai puţin exacte despre 

tratativele României. Şi aceasta pe cele mai diverse căi şi metode: prin propriile 

contacte cu reprezentanţi ai Naţiunilor Unite, prin acţiunea serviciilor de 

informaţii, prin interpretarea şi decodificarea unor mesaje schimbate între 

Bucureşti şi delegaţii săi din capitalele neutre
112

. Nu rareori, „scurgerea” 

informaţiilor a fost întâmplătoare ori chiar dirijată de către partenerii aliaţi, 

anume pentru a provoca tensiune şi derută în rândul membrilor Axei. În sfârşit, 

au fost cazuri când diverse fapte de culise au devenit publice datorită 

indiscreţiilor presei aliate, precum se va întâmpla, în martie 1944, cu misiunea 

prinţului Barbu Ştirbey la Cairo. 

Germania nu a acceptat, este lesne de imaginat, iniţiativele României. 

După Conferinţa de la Casablanca a liderilor occidentali ai Marii Coaliţii, unde 
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s-a lansat formula impunerii capitulării necondiţionate pentru Germania şi 

aliaţii săi, în definirea politicii Reichului şi, în consecinţă, a Axei a prevalat 

punctul de vedere personal al lui Adolf Hitler, care, până la prăbuşirea totală din 

mai 1945, a respins orice soluţionare pe cale politică a conflictului mondial. 

Führerul, victimă a „doctrinei” naţional-socialiste şi a viziunii proprii asupra 

evoluţiei ostilităţilor, a păstrat până la sfârşit convingerea că dispunea de 

„argumentele” militare şi ideologice convenabile pentru a-şi apropia victoria ori, 

cel puţin, pentru a evita dezastrul
113

. Era, aşadar, de aşteptat ca Hitler să 

intervină pe lângă Mareşalul Ion Antonescu, reclamând – adesea pe un ton 

ultimativ – sistarea negocierilor secrete şi pedepsirea vinovaţilor. Aşa a făcut-o 

mai ales în aprilie 1943, când s-a întâlnit la Klessheim cu Ion Antonescu şi când, 

într-o stare de vădită surescitare, i-a explicat Mareşalului toate nemulţumirile 

sale faţă de demersurile dirijate de Mihai Antonescu în vederea unei păci 

separate cu Aliaţii
114

. Reproşurile Führerului l-au vizat direct pe ministrul de 

Externe român, sub a cărui acoperire – declara el – „miniştrii români în 

capitalele ţărilor neutre desfăşoară o activitate deosebită în ceea ce priveşte 

încheierea păcii”
115

. Un martor ocular, din nou Gheorghe Barbul, a relatat 

despre „atmosfera” întrevederilor din 12 şi 13 aprilie 1943
116

. Examinarea 

minutelor întrevederilor Hitler – Antonescu din aprilie 1943
117

 confirmă 

întocmai veridicitatea relatărilor lui G. Barbul
118

. Ambele documente, întocmite 

ca de obicei în asemenea împrejurări de Paul Otto Schmidt, la 15 aprilie 1943, 

denotă că „dosarul Mihai Antonescu şi, legat de aceasta, problema negocierilor 

secrete ale României în capitalele neutre au reţinut în proporţie de 75-80% 

atenţia interlocutorilor”
119

. Hitler n-a putut ascunde că se afla încă sub impresia 

catastrofei de la Stalingrad
120

, ceea ce nu l-a oprit să vorbească despre aşteptata 

„victorie deplină a Reichului în război”
121

. A atacat brusc „cazul Mihai 

Antonescu”, având la dispoziţie un raport din care a prezentat cu amănunte şi 

cronologic date ce evidenţiau că Berlinul surprinsese suficiente informaţii 

despre tratativele secrete ale României, îndeosebi din Turcia, Spania, Portugalia, 
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Elveţia şi Vatican
122

. A afirmat chiar, la un moment dat, că dispunea de o ştire 

„foarte exactă, despre un anume demers la Madrid a ministrului N. Dimitrescu 

prin diplomaţii argentinieni şi portughezi de acolo”
123

. Führerul a dezaprobat 

toate acţiunile întreprinse, mai ales că avea impresia că demnitarii români 

vorbiseră şi „în numele” Reichului, ceea ce oricum nu se putea accepta, apoi 

pentru că era „neloial” ca Bucureştii, potrivit „tratatului de alianţă” cu Berlinul, 

să nu-şi fi avertizat partenerul
124

. El era convins că membrii Axei sunt legaţi „la 

bine şi la rău”
125

. Antonescu era rugat să reflecteze asupra urmărilor grele pentru 

Axă ale demersurilor întreprinse fără acordul Berlinului
126

. În cursul 

convorbirilor din 13 aprilie 1943, Hitler a adus noi argumente asupra 

„pericolelor” posibile prin sondajele de pace separată
127

, dat fiind că „duşmanii 

principali ai Axei şi-au făcut o părere cu totul greşită despre poziţia Germaniei şi 

Italiei”
128

. A rugat, prin urmare, pe Mareşal „să aibă grijă să nu se mai repete în 

viitor astfel de acţiuni”
129

. 

După cum vom constata, Mareşalul a sărit în apărarea adjunctului său. 

Deşi s-a declarat „foarte mirat” de toate cele aflate, el le-a calificat „intrigi”
130

. 

Dar s-a angajat să dispună „o cercetare minuţioasă”
131

, iar, finalmente, l-a 

asigurat pe Hitler că România avea să rămână în război „alături de 

Germania”
132

. 

Se cunoaşte că, în ciuda aşteptărilor Legaţiei germane din Bucureşti
133

, 

nu s-a ajuns la destituirea lui Mihai Antonescu. Dar nici acţiunile întreprinse de 

oamenii săi în capitalele neutre nu au fost sistate
134

. De la mijlocul anului 1943 a 

survenit accelerarea negocierilor secrete cu delegaţii Aliaţilor, identificându-se 

din acel moment trei canale esenţiale: Istanbul-Ankara, Cairo şi 

Stockholm
135

, mai ales că eşecurile de pe teatrele de operaţiuni militare s-au 

accentuat, iar România, un stat satelit şi nu ocupat de cel de-al III-lea Reich, va 

beneficia de libertatea de manevră la care ne vom mai referi.  
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*** 

În literatura ştiinţifică consacrată istoriei celui de-al doilea război 

mondial
136

, problema statutului internaţional al a României nu a fost 

abordată, cel puţin până în prezent, în mod special, ci doar tangenţial. Aşa se 

explică faptul că, în diverse lucrări, uneori în cazul aceluiaşi autor, se întâlnesc 

referiri eronate, contradictorii pe marginea aspectului în discuţie. Cel mai adesea 

cititorul se confruntă cu următoarea situaţie: se vorbeşte de suportarea de către 

România a unui regim de stat ocupat (alteori, ceva mai nuanţat, se indică 

regimul de stat cvasi-ocupat), în vreme ce pentru perioada ulterioară loviturii 

de la 23 august 1944 existenţa unui asemenea regim a fost, dacă nu ignorată, 

tăgăduită şi chiar demonstrată. Cu referire nemijlocită la regimul României 

antonesciene în raporturile cu Reichul nazist, Mihai Fătu a fost, la un moment 

dat, cel mai tranşant, străduindu-se să demonstreze nu numai caracterul sută la 

sută … fascist al dictaturii, ci şi grozăviile „ocupaţiei naziste” în România până 

la 23 august 1944
137

. „Regimul politic instituit de Antonescu – a subliniat el, în 

context – a fost o mostră (sic!) de crimă de înaltă trădare faţă de poporul român 

pe care istoria nu o poate califica altfel”
138

.  

Problema ce se află în atenţia noastră prezintă mai multe aspecte, după 

cum urmează:  

Cel dintâi aspect priveşte statutul internaţional al României între 1940 

şi 1944. A fost România un stat aliat al Axei ori, pur şi simplu, o ţară ocupată 

sau cvasi-ocupată de către Germania? După cum am menţionat, potrivit unor 

specialişti, lucrurile ar fi stat, în adevăr, astfel. O asemenea opinie a avut o largă 

circulaţie îndeosebi în anii războiului şi la începutul perioadei postbelice. Să nu 

neglijăm, în context, că propaganda aliată a excelat în a prezenta în epocă 

România, Finlanda, Ungaria şi Bulgaria, după cum Croaţia şi Slovacia, drept 

state ocupate de către al III-lea Reich. Mai mult decât atât, politica oficială a 

Naţiunilor Unite s-a condus după acelaşi principiu, precum, de exemplu, S.U.A. 

care, în octombrie 1940, au dispus blocarea tuturor bunurilor româneşti de peste 

Ocean, de îndată după sosirea Misiunii Militare germane la noi, pe motivul că 

am fi devenit o ţară ocupată
139

. Cunoscând azi documentele fundamentale ale 

epocii şi apreciind cu luciditate situaţia, se poate afirma categoric că intrarea 

Misiunii germane nu a echivalat cu ocuparea României, precum în cazurile 
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Poloniei în 1939, Iugoslaviei în 1941 şi Ungariei în 1944. De altfel, însăşi 

directiva semnată de Hitler la 10 octombrie 1940, la trimiterea Misiunii Militare 

la Bucureşti, insista ca nu cumva acţiunea Wehrmachtului la noi să dea „şi cea 

mai mică aparenţă de ocupaţie militară a României (subl. ns.)”
140

. În adevăr, 

Misiunea Militară germană a fost invitată (dar nu de Antonescu, ci, iniţial, de 

Regele Carol al II-lea), iar, când în noiembrie 1940 România a aderat la Pactul 

Tripartit, a acţionat ca o ţară cu drepturi suverane, parte contractantă
141

. 

Revenind la propaganda aliată din vremea războiului, consemnăm că, la 

14 august 1941, Roosevelt şi Churchill, semnând Charta Atlanticului, la care au 

aderat apoi toate celelalte Naţiuni Unite, inclusiv U.R.S.S., la 24 septembrie 

1941, îşi propuneau, la punctul al III-lea, cu gândul desigur la ţările aflate în 

situaţia României, să redea „drepturile suverane şi liberul exerciţiu de guvernare 

al celor care au fost privaţi de ele prin forţă”
142

. Spre sfârşitul ostilităţilor în 

Europa, asemenea formulă a fost abandonată de Aliaţi, întrucât şi-au dat seama 

că, propunându-şi să pedepsească într-un fel sau altul statele colaboratoare ale 

Axei, trebuiau să scoată România, Ungaria, Bulgaria şi Finlanda dintre ţările 

ocupate, în această situaţie nemai-funcţionând criteriul de culpabilitate proprie 

pentru care acestea puteau fi chemate la răspundere. 

Statutul juridic internaţional al României în raporturile cu membrii Axei, 

cu Germania în mod special, nu a fost precizat printr-un document anume. 

Precum în cazurile altor state, practica şi-a spus cuvântul, iar realitatea istorică 

ne obligă să consemnăm că – dintre toate ţările aflate în situaţie analogă 

(Ungaria, Finlanda şi Bulgaria) – România, alături de Finlanda, s-a bucurat de la 

început şi până la sfârşit de un regim ce o excludea automat din categoria 

statelor ocupate de Reichul nazist. Numai în atare situaţie au fost posibile, în 

august-septembrie 1944, „defecţiunea” şi, deci, desprinderea celor două ţări – pe 

căi diferite, dar cu acelaşi sens şi efect – de Axa fascistă. 

Pentru definirea statutului internaţional al României dintre 1940 şi 1944 

nu pot fi neglijate:  

 1. Raporturile personale stabilite între Hitler şi Antonescu. Direcţia de 

principiu a României spre Axă a depins hotărâtor de voinţa Conducătorului 

Statului român din 1940-1944 care, aparent dezinteresându-se de precizarea 

naturii relaţiilor bilaterale între Bucureşti şi Berlin, făcea ca trăinicia sistemului 

să depindă personal de el. Într-una din primele şedinţe ale guvernului său (21 

septembrie 1940), generalul Antonescu a declarat deschis: „Noi mergem sută la 
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sută, până la moarte, alături de Axă. Ori triumfăm cu Axa, ori cădem cu Axa”
143

. 

O declaraţie similară o făcuse în şedinţa din 18 septembrie 1940 a cabinetului
144

. 

De asemenea, la 5 august 1944, deci la ultima întrevedere cu Hitler, Mareşalul l-

a asigurat pe Führer de hotărârea sa de a continua războiul alături de Germania, 

fapt relevat atât de varianta germană, cât şi de cea română
145

. Nota germană a 

reţinut această expresie a Mareşalului: „România va rămâne de partea 

Germaniei şi va fi ultima ţară care va părăsi Reichul, pentru că ştie că sfârşitul 

Germaniei înseamnă sfârşitul României
146

. Pentru discuţia noastră, de mare 

interes este recunoaşterea lui Hitler că armata română era aliată Wehrmachtului 

în războiul mondial
147

. 

Poporul român nu a împărtăşit in corpore punctul de vedere al 

Mareşalului. Percepând această situaţie, în februarie 1942, Mareşalul se 

destăinuia lui Joachim von Ribbentrop în acest sens: „…Singur şi numai cu 

sprijinul domnului Mihai Antonescu am declarat fără a întreba poporul că 

politica ce trebuie s-o duc este alături de Axă (subl. ns.)”
148

. 

Relativ la raporturile personale dintre Hitler şi Antonescu, se impune 

precizarea că acestea, de natură specială, au afectat relaţiile dintre Berlin şi 

Bucureşti, cu avantaje directe pentru Reichul nazist, dar şi cu foloase 

indiscutabile pentru tratamentul rezervat României în cadrul Axei. Se ştie că, 

după Mussolini, Mareşalul Antonescu se bucura cel dintâi de stima Führerului 

între toţi liderii ţărilor Axei, iar Conducătorul, în cadrul întrevederilor sale cu 

Hitler, nu şi-a ascuns niciodată gândurile, expunându-şi deschis opiniile şi 

situaţia României. A. Simion a observat că, deja la primele întrevederi cu Hitler, 

Antonescu a recurs la un ton ferm, ceea ce, departe de a-i displace Führerului, a 

făcut impresie asupră-i
149

. Nu mai târziu decât în ajunul loviturii de la 23 august 

1944, Antonescu i-a reamintit lui Hitler, cu prilejul menţionatei întrevederi din 5 

august 1l944, că problemele economice provocaseră tot timpul „raporturi foarte 

încordate” între România şi Reich, precizându-i datoria sa de-a apăra „avutul şi 

munca poporului şi statului român”
150

.  
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Documentele tipărite evidenţiază în ce grad, în cursul campaniei din Est, 

conflictul româno-german s-a manifestat şi în domeniul militar. Studiile lui 

Andreas Hillgruber şi Alesandru Duţu l-au pus în valoare
151

. Ca exemplu, 

insistăm asupra telegramei din 3 decembrie 1942 trimisă de I. Antonescu 

generalului Ilie Şteflea, şeful Marelui Stat Major român. Era la scurt timp după 

succesul contra-ofensivei sovietice la Stalingrad, soldată cu prinderea în 

„cleştele” Armatei Roşii a armatelor 6 germană, 3 şi 4 române, iar Mareşalul a 

ţinut să sublinieze: „Răspunderea în faţa istoriei o port eu pentru că nu am făcut 

mai mult decât am făcut pentru a împiedica masacrarea armatelor, datorită 

uşurinţei cu care a procedat conducerea germană, a lipsei totale de prevedere şi 

a impasivităţii cu care a primit semnalele noastre de alarmă şi pregătirile ştiute 

din vreme ale inamicului”
152

. Tot pe atunci, relevă Alesandru Duţu, „absenţa 

unor tratate sau convenţii militare, încheiate în adevăratul sens al cuvântului, a 

avut consecinţe negative asupra relaţiilor militare româno-germane, faptul fiind 

invocat chiar şi de Ion Antonescu, cunoscut pentru felul în care şi-a respectat 

promisiunile făcute, inclusiv cele verbale. La 9 decembrie 1942 […] Mareşalul 

român reamintea Feldmareşalului Erich von Manstein, comandantul Grupului de 

Armate ‹‹Don››, că între Germania şi România nu exista până la acea dată ‹‹nici 

o convenţiune, nici politică, nici militară›› şi atenţiona conducerea germană că 

‹‹nimeni nu ne poate cere altceva decât ceea ce noi consimţim a da››”
153

. Ne 

întrebăm dacă o asemenea „inculpare” a responsabilităţilor germane ar fi fost 

posibilă în cazul existenţei unui regim de ocupaţie al Berlinului la Bucureşti. 

 2. Pe planul politico-diplomatic reţine atenţia faptul că, în anii 

războiului, România s-a bucurat de largi posibilităţi de manevră în domeniul 

relaţiilor internaţionale. Astfel, în primul rând, România a întreţinut relaţii 

diplomatice nu numai cu membrii Axei, ci şi cu statele neutre (Spania, 

Portugalia, Elveţia, Suedia, Turcia sau Vaticanul), iar, în măsura în care nu a 

intervenit starea de beligeranţă, cu membrii Naţiunilor Unite (S.U.A. ş.a.), ceea 

ce nu s-a petrecut în cazul ţărilor realmente ocupate de Germania (Polonia, 

Cehoslovacia, Danemarca ş.a.) ori a regimurilor marionetă ale lui Tisso, Ante 

Pavelici sau Quisling. Mai mult decât atât, România, tocmai beneficiind de 

relative posibilităţi de acţiune, a desfăşurat ample negocieri de pace separată în 

anii 1943-1944. Berlinul a aflat de acest lucru şi, în primăvara anului 1944, 

Hitler, cum se ştie, a solicitat personal lui Antonescu pedepsirea liderului 

diplomaţiei de la Bucureşti, profesorul Mihai Antonescu, „principalul vinovat”. 

Care însă a acţionat cu avizul Mareşalului! Acesta, bineînţeles, a luat apărarea 

principalului său colaborator şi, în schimbul asigurării că „România îşi va 
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continua drumul alături de Germania până la sfârşitul războiului”
154

, nu a admis 

să se dispenseze de serviciile celui aflat în culpă
155

. Este adevărat că 

angajamentul Mareşalului de reînnoire a ataşamentului faţă de Berlin era grav, 

însă statutul României de satelit nu a fost „alterat”, Führerul a admis şi nu a mai 

insistat
156

. 

Pentru elucidarea problemelor în atenţie se impune, netăgăduit, să luăm 

în dezbatere şi poziţia Reichului în privinţa respectării/violării statutului 

României. Fără a intra în detalii, atragem atenţia asupra următoarelor aspecte:  

Luând act de negocierile separate de pace ale Budapestei şi Bucureştilor, 

Hitler a dispus, în ianuarie 1944, pregătirea operaţiunilor „Margarethe I” şi 

„Margarethe II”, adică ocuparea Ungariei şi, respectiv, a României de către 

forţele Wehrmachtului
157

. Planul „Margarethe I” a fost executat, la 19 martie 

1944, astfel că Ungaria, ocupată de unităţile naziste, va combate alături de Reich 

până la dezastrul final din primăvara anului 1945. În ceea ce priveşte România, 

după întrevederile Hitler – Antonescu din 26-27 februarie 1944, Berlinul decise 

contramandarea tuturor preparativelor de executare a operaţiunii „Margarethe 

II”
158

, de unde şi preexistenţa condiţiilor propice pentru pregătirea şi declanşarea 

loviturii de stat din august 1944: în ţară nu vor exista şi acţiona trupe germane 

de ocupaţie, ci doar unităţile care intrau în componenţa misiunilor militare ori 

trupele care, alături de armatele române, acţionau în zona operativă de la Iaşi-

Chişinău. Ca atare, problema ce atrage atenţia este următoarea: dacă, în 

concepţia conducerii O.K.W.-ului, România ar fi fost o ţară ocupată, înainte de 

ianuarie 1944, mai era nevoie de un plan pentru… ocuparea ei? 

Dar nu numai O.K.W.-ul, ci şi Ministerul de Externe al Reichului – deci 

departamentul ce era cel mai mult în măsură să definească şi să impună 

respectul limitelor admise în raporturile dintre Berlin şi Bucureşti – nu accepta 

în 1944, cu numai o lună înainte de cotitura de la 23 august 1944, includerea 

României între ţările ocupate. Dimpotrivă. În acest sens, la 20 iulie 1944, 

Joachim von Ribbentrop se adresa lui W. Keitel, răspunzând la o solicitare a 

Feldmareşalului, adjunctul lui Hitler la conducerea O.K.W.-ului, precizându-i că 

până atunci Germania nu tratase România decât ca „un stat aliat (subl. ns.)”
159

. 

Şi, lucru deosebit de semnificativ, fundamental din punctul de vedere al 

problemei tratate de noi, era următorul pasaj din documentul menţionat: „A 

trata România ca pe un teritoriu ocupat, cum se tinde ocazional de către 
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diferite foruri germane [în genere, de către cele militare], nu este, fireşte, 

posibil (subl. ns.)”
160

. 

Din discuţie nu poate lipsi
161

, fireşte, precizarea că singura zonă a 

României realmente ocupată de Germania a fost nord-vestul Transilvaniei: 

„cedată” Ungariei horthyste prin odiosul dictat de la Viena din 30 august 1940, 

această parte a ţării a fost invadată de forţele Wehrmachtului la 19 martie 1944, 

adică atunci când s-a pus în aplicare planul „Margarethe I” al O.K.W.-ului. Ea va 

rămâne sub ocupaţia germană, dublată de cea maghiară, până la 25 octombrie 

1l944, când trupele române, în alianţă cu cele sovietice, au alungat de pe 

meleagurile străbune ultimele rămăşiţe fasciste.  

3. Concluzionând, ne întrebăm: care a fost, în ultimă instanţă, statutul 

internaţional al României între 1940 şi 1944, care a fost regimul ei în cadrul 

Axei fasciste? Respingând de plano orice demonstraţie despre existenţa unui 

regim german de ocupaţie în România, admitem în schimb utilizarea unui 

termen ce nuanţează situaţia, în raport nemijlocit cu realitatea istorică. Termenul 

a fost folosit şi înainte de 1939, dar s-a impus în domeniul dreptului 

internaţional şi al politicii mondiale cu deosebire în epoca celui de-al doilea 

război mondial şi după aceea: satelitismul. Cu alte cuvinte, România a avut în 

cadrul Axei regimul unui stat satelit
162

. Numai o atare situaţie a îngăduit 

Conducătorului Statului, Mareşalului Ion Antonescu, ca, deşi făcând războiul 

alături de Axă, să rămână încrezător în… victoria Naţiunilor Unite, în frunte cu 

Anglia! De aici au decurs avantaje pentru România care, deşi adesea minime şi 

total ignorate ori desconsiderate din clipa loviturii de stat de la 23 august 1944, 

nu putem astăzi să nu le luăm în seamă. Între altele, cum am subliniat, ele au 

constituit una din premisele esenţiale pentru succesul însuşi al loviturii de 

stat. Deopotrivă, slăbiciunile „Vechiului Regim”, al lui Antonescu, au oferit tot 

atâtea condiţii favorabile de acţiune complotiştilor, care, nu o singură dată, au 

operat nestingheriţi. Pe de altă parte, România nici un moment nu s-a integrat 

complet în sistemul politico-diplomatic, economic şi militar al Axei, iar în 

1941-1944 nu a aplicat „soluţia finală” în spiritul recomandărilor ori 

modelului dictate de la Berlin
163

. Dar, în acest domeniu, cercetările nu sunt 
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definitive, iar patimile şi controversele sunt în toi, astfel că este preferabil să nu 

intrăm în detalii. Mai ales că nu această problemă formează subiectul cărţii. 

În concluzie, satelitismul în tabăra Reichului, favorabil Berlinului, a 

reprezentat esenţa statutului României între 1940 şi 1944. Din momentul 

declanşării loviturii de stat de la 23 august 1944, regimul respectiv a încetat, dar 

nici un fel de avantaje n-au survenit în folosul României. Din contra. Şi iată în 

ce împrejurări sau de ce: 

Lovitura de stat a însemnat, pentru cei care au pregătit-o şi înfăptuit-o, 

dar nu şi pentru întreg poporul român, un fel de act al voinţei naţionale. 

Declanşat într-un context internaţional prielnic, actul de la 23 august 1944 a 

exprimat voinţa complotiştilor de a determina ca România să reintre în 

drepturile sale suverane depline, în limitele independenţei naţionale şi refacerii 

integrităţii teritoriale, cel puţin parţiale, dacă nu depline, care era de la sine 

înţeles că nu mai era cu putinţă în condiţiile în care U.R.S.S. se anunţa 

învingătoare braţ la braţ cu S.U.A. şi Marea Britanie! Documentele de bază ale 

complotiştilor, precum în rândul întâi Proclamaţia regală şi Declaraţia 

guvernului din noaptea de 23/24 august 1944, au făcut cunoscute ţării şi lumii 

întregi obiective realiste, în funcţie de promisiunile date de Aliaţi în cadrul 

negocierilor secrete anterioare şi, de asemenea, potrivit principiilor cuprinse în 

Charta Atlanticului, în declaraţiile marilor conferinţe interaliate ale liderilor 

aliaţi şi reprezentanţilor lor (Casablanca – ianuarie 1943, Moscova – octombrie 

1943, Teheran – noiembrie-decembrie 1943 etc.). Cu adevărat, răsturnarea 

dictaturii antonesciene a coincis automat cu încetarea stării de beligeranţă a 

României de partea Axei fasciste, fapt făcut cunoscut imediat prin Proclamaţia 

Regelui Mihai I, iar, în cursul nopţii de 23-24 august 1944, cu înrolarea de facto 

a ţării în tabăra Naţiunilor Unite, situaţie consacrată şi de jure la 24 august 1944, 

orele 16,30, prin declaraţia oficială de război a noului guvern condus de 

generalul Constantin Sănătescu. România s-a angajat, totodată, să semneze 

imediat Armistiţiul cu Marile Puteri ale Naţiunilor Unite (U.R.S.S., S.U.A. şi 

Marea Britanie), prin care urma a se consfinţi oficial sfârşitul ostilităţilor cu 

acestea. Convenţia de Armistiţiu s-a semnat, se ştie, în noaptea de 12-13 

septembrie 1944, la Moscova, marcând retroactiv intrarea României, cu începere 

din zorii zilei de 24 august 1944, în războiul contra Germaniei naziste şi a 

ultimilor ei aliaţi, dar, neacordând României, după cum nu o va face nici 

Conferinţa Păcii de la Paris din 1946 şi nici Tratatul de Pace de la Paris din 10 
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M. Shafir, neistoric de profesie dar propagandist al neadevărului prin faptă, tocmai 

pentru că propune exact ceea ce … respinge – negarea şi trivializarea istoriei prin 

comparaţie, mai precis terfelirea pe scopuri străine cercetărilor documentate, 

obiective şi echilibrate. 
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februarie 1947, regimul la care – după modelul Italiei – se aştepta: nu 

beligeranţa, ci calitatea de cobeligerant al Naţiunilor Unite
164

. Ce însemna 

cobeligeranţa în condiţiile date, desprindem din această definiţie cuprinsă într-

unul din dicţionarele de drept internaţional public apărut la Bucureşti: „Situaţia 

în care se află un stat care participă la un conflict armat alături de alte state, 

împotriva unui inamic comun, fără a face parte din alianţa cu statele alături de 

care participă la lupte. În această situaţie se află, de regulă, statul care la 

începutul ostilităţilor luptă alături de un grup de state, iar apoi întoarce armele 

împotriva acestora. Cobeligeranţa creează efecte pe planul răspunderii 

internaţionale, statul cobeligerant având dreptul să ia parte, alături de celelalte 

state beligerante, la încheierea păcii, să devină parte contractantă la tratatul de 

pace şi să beneficieze de reparaţii de război”
165

. Nu a fost – evident, în nici un 

fel – cazul României la 1944-1947. De unde şi consecinţele tragice, în mai toate 

privinţele, pentru statul şi poporul român. 

Situaţia internaţională a României după 23 august 1944, cea la care a 

sperat şi aceea care a rezultat, a depins decisiv de acordurile secrete încheiate 

între marii parteneri ai Naţiunilor Unite şi care, dacă nu exprimau deschis 

ţelurile contractanţilor, oricum nu le ignorau în subtext. În august 1944, ţările 

din sud-estul Europei fuseseră din luna iunie împărţite în sfere de interese între 

Est şi Vest, prin acorduri interaliate (este adevărat) cu caracter temporar, dar 

reînnoite în octombrie 1944 la Moscova de W. S. Churchill şi I. V. Stalin, 

menţinute neştirbite după terminarea conflictului general, într-un fel 

„permanentizate” până la prăbuşirea U.R.S.S. în 1991 şi chiar după aceea
166

. 

Numeroase şi elocvente documente provenind din arhivele române şi străine 

evidenţiază deteriorarea continuă a statutului internaţional al ţării imediat după 

23 august 1944. Vom menţiona numai unele dintre aceste documente, fără a 

pretinde că avansăm deja concluzii finale. Ne mulţumim cu sugestii pentru 

concluzii riguroase, obiective. Astfel:  

- La 28 august 1944, Gr. Niculescu-Buzeşti, ministrul de Externe al 

guvernului C. Sănătescu, transmitea reprezentantului nostru la Ankara, Al. 

Cretzianu, o lungă comunicare, care, a doua zi, a fost predată ambasadorilor 

S.U.A. şi Angliei din capitala Turciei. Nota sesiza că, de la 24 august 1944, 

România se afla în stare de război cu Germania
167

 şi că, la Bucureşti, fusese bine 
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primită declaraţia lui V. M. Molotov din 25 august 1944 în sensul că Armata 

Roşie nu va dezarma trupele române care continuau lupta împotriva celor 

naziste
168

. Guvernul român spera că promisiunea va fi respectată, insistând să se 

stopeze capturarea militarilor români de pe frontul din Moldova. Se exprima 

dorinţa de a se stabili imediat relaţii diplomatice cu U.R.S.S. Cel mai important 

era însă paragraful al 7-lea al notei: „Guvernul român, care de acum înainte se 

afla în situaţia de facto de cobeligerant, doreşte ca Naţiunile Unite să-l 

recunoască drept aliat (subl. ns.)”
169

. Nota prezentată a rămas fără nici un fel de 

urmări practice.  

- La 31 august 1944, acelaşi Gr. Niculescu-Buzeşti, prin telegrama nr. 

44, s-a adresat tot lui Cretzianu pentru a-i informa pe diplomaţii S.U.A. şi 

Angliei la Ankara. Se aprecia ca fiind „insuportabilă” situaţia rezultată din 

amânarea semnării armistiţiului planificată să se producă la Moscova
170

. 

Demnitarul român nu ascundea realitatea crudă: „…Începe [în România] să se 

răspândească impresia că amânarea semnării armistiţiului a fost determinată de 

dorinţa de a ocupa integral teritoriul românesc de către trupele sovietice”
171

. 

Faptul nu era justificat, din momentul în care „guvernul român a lichidat 

aproape în întregime prin propriile sale mijloace rezistenţa germană”
172

. Se 

insista, totodată, ca Marile Puteri Occidentale să obţină de la U.R.S.S. 

respectarea promisiunii date în cursul negocierilor secrete anterioare lui 23 

august 1944 în sensul că Armata Roşie va ocoli o anumită zonă din România 

(inclusiv capitala ţării), tocmai pentru a nu lăsa impresia că intervenea în 

afacerile sale interne
173

. 

 - A doua zi, la 1 septembrie 1944, telegrama nr. 55 expediată de 

Niculescu-Buzeşti la Ankara se pronunţa în mod cât se poate de categoric în 

sensul că trupele aliate „au impresia că [ele] consideră România drept o ţară 

ocupată”
174

. 

- Tot la începutul lunii septembrie 1944, Al. Cretzianu a prezentat 

ambasadorului sovietic în Turcia, Vinogradov, nota cu numărul 1 383. 

Respectând instrucţiunile sosite de la Bucureşti, diplomatul român relata un fapt 

cu totul sui generis: un general sovietic din Bucureşti solicitase autorităţilor 

române să-i arate în ce mod se îngrijiseră de asigurarea pazei echipei lui I. 

Antonescu, ascunsă – după evenimentele din noaptea de 23-24 august 1944 – în 

detenţie într-o casă conspirativă a P.C. din România din Capitală. Conduşi la 

faţa locului, reprezentanţii aliaţi, la plecare, au sechestrat pe toţi foştii demnitari, 
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pe care i-au pus sub paza soldaţilor Armatei Roşii, care au fost „dublaţi” de 

câţiva ostaşi români. Nota lui Cretzianu califica toate cele întâmplate drept „o 

încălcare făţişă a suveranităţii României”
175

. 

- Reprezentanţi ai guvernelor de la Bucureşti s-au referit şi în alte ocazii 

la involuţia lentă dar sigură a României spre regimul de stat ocupat: Niculescu-

Buzeşti, de exemplu, în întâlnirea cu reprezentanţii presei din 1 septembrie 

1944
176

; acelaşi într-o discuţie cu un reprezentant al O.S.S.-ului la Bucureşti
177

; 

Iuliu Maniu într-o întâlnire cu Burton Berry, reprezentantul oficial al S.U.A. la 

Bucureşti, în seara de 8 decembrie 1944
178

; C. Vişoianu, succesorul lui 

Niculescu-Buzeşti la conducerea M.A.S., într-o întrevedere cu Burton Berry la 3 

ianuarie 1945
179

. 

- După semnarea convenţiei de armistiţiu
180

, instituirea regimului de 

ocupaţie a fost sancţionată prin crearea Comisiei Aliate (sovietice) de Control, 

cu prerogative atât de largi încât putea stânjeni şi chiar anula autoritatea 

guvernelor de la Bucureşti, toate iniţiativele lor.  

 

*** 

Revenim la istoricul Ion Calafeteanu, editorul volumului de documente 

intitulat Români la Hitler (Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, 290 

pagini). Editorul, cunoscut specialist în istoria relaţiilor internaţionale 

contemporane, a avut inspiraţia de a-i urmări pe aceia dintre oamenii noştri de 

seamă (diplomaţi, istorici şi militari, şefi de stat şi de guverne), care, trecând pe 

la Berlin în cursul celor 12 ani (1933-1945) ai Reichului nazist menit, în 

concepţia bolnăvicioasă a lui Adolf Hitler, să dureze pe puţin o mie de ani, n-au 

pierdut prilejul de a fi fost primiţi, cu sau fără rost, de către Führer în persoană! 

Printre cei foarte cunoscuţi cititorului s-au aflat: Gh. Brătianu (1936), Regele 

Carol II (1938), premierul I. Gigurtu (1940), miniştrii de externe Grigore 

Gafencu (1939), Mihail Manoilescu (1940), M. Sturdza (1940) şi Mihai 

Antonescu (1941-1943), dar îndeosebi generalul/apoi mareşalul Ion Antonescu. 

Acesta din urmă a fost primit de Hitler, între noiembrie 1940 şi august 1944, de 

20 de ori şi, după cum se ştie, n-a ezitat vreodată să-i prezinte lui Hitler cele mai 

grave probleme care-l preocupau ori care interesau România aflată în război. Pe 

la Berlin au trecut, în sfârşit, Regele Mihai I şi Regina-Mamă Elena, care au fost 

de asemenea primiţi de către Adolf Hitler, la 28 noiembrie 1941, dar, întrucât 

minuta întrevederii nu s-a păstrat, documentul nu se află în culegerea lui Ion 
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Calafeteanu, după cum nici în volumele tipărite anterior de istoricii români ori 

străini (Andreas Hillgruber, Vasile Arimia, Ion Ardeleanu ş.a.) După cel de-al 

doilea război mondial, interpretul personal al lui Hitler, faimosul Paul Schmidt, 

interogat de anchetatorii americani, şi-a reamintit de primirile Conducătorului 

Statului Român la Cancelaria Reichului din Berlin ori la Cartierul General al 

armatei germane: „În special Mareşalul Antonescu – a subliniat Schmidt – nu 

obosea niciodată, afirmând că românii erau de origine romană, că România 

era o ţară europeană, o insulă europeană în marea slavă şi că Transilvania 

era stânca cea mare a insulei”. Nu o singură dată convorbirile Hitler-

Antonescu au fost tensionate, cu totul neobişnuite pentru doi „aliaţi” angajaţi 

pentru o cauză comună – războiul antisovietic. Aşa, de exemplu, Gh. Barbul, 

interpretul Mareşalului Antonescu, a surprins atmosfera dominantă într-un rând 

la Cartierul General al lui Hitler, în aprilie 1943: „... Am găsit pe Hitler 

aruncând flăcări. El striga: trădare...” Este lipsit de îndoială că dezbaterile la 

nivel înalt şi-au avut rostul lor, atât înaintea, cât mai cu seamă în vremea 

ostilităţilor generale din 1939-1945. Deşi trebuie să admitem că, adesea, ceea ce 

Hitler nu socotea convenabil să transmită personal interlocutorilor săi străini 

lăsa pe seama locotenenţilor săi. Aşa a fost cazul, în primăvara anului 1939, 

atunci când Grigore Gafencu, în cursul unui turneu diplomatic vest-european, s-

a oprit fireşte la Berlin. Atunci, nici Joachim von Ribbentrop, şeful diplomaţiei 

Reichului, nici Adolf Hitler (vezi Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 25-37) 

nu i-au transmis esenţialul diplomatului român, ci Hermann Goering, Mareşalul 

celui de-al III-lea Reich. 

 

*** 

Concluzia generală care se impune priveşte situaţia – incredibilă, 

dar întru totul reală – că pentru România lovitura de stat, împotriva 

tuturor aşteptărilor şi contrar tezelor şi datelor vehiculate timp de peste o 

jumătate de veac, n-a coincis nicidecum cu mult trâmbiţata … eliberare, ci 

a marcat trecerea instantanee de la regimului de stat satelit al celui de-al 

III-lea Reich la acela de stat ocupat de către U.R.S.S., care a procedat 

imediat şi nestingherit la comunizarea forţată a ţării. Degradarea statutului 

internaţional al României, consacrată prin numeroase acorduri secrete şi 

tratate bilaterale sau multilaterale, semnate în principal între 1944 şi 1947 

de către toţi Marii Învingători din 1945, nu putea să nu prejudicieze grav şi 

pe o lungă perioadă evoluţia de ansamblu a statului român, în mod sigur 

până la prăbuşirea „modelelor sovietice” în ţările Europei Est-Centrale, cel 

puţin. 
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ANEXE 

 

[1] 

 

Stenograma întocmită de Paul Otto Schmidt, la 23.XI.1940, 

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu,  

Berlin, 22 noiembrie 1940, 

în prezenţa Ministrului de Externe al Reichului 

 

La început Antonescu a transmis salutări din partea Regelui şi poporului 

României pentru Führer. El însuşi este printre cei care consideră marea operă a 

lui Adolf Hitler cu o deplină admiraţie şi nutreşte încrederea cea mai deplină în 

Führer. Führerul a răspuns că este mulţumit de faptul că are posibilitatea să-l 

salute pe Conducătorul noului stat român. Din cauza asemănării Weltanschaung, 

el a urmărit cu simpatie în ultimii câţiva ani lupta politică internă a poporului 

român. 

Când noul ministru al României şi-a prezentat documentele de 

acreditare, el (Führerul) i-a descris împrejurările care l-au adus de el (Führerul) 

în strâns contact cu evenimentele legate de asasinarea lui Codreanu. 

 

 
 

În ceea ce priveşte viitorul, el crede în strânsa colaborare dintre România 

şi Germania. Aceasta va fi avantajoasă nu numai pentru relaţiile directe dintre 

cele două ţări, dar este de asemenea necesară pentru motive politice generale, 

având în vedere puternicul atac etnic şi ideologic care ameninţă întreaga Europă. 

Aceasta sileşte toate naţiunile care au o orientare diferită de a democraţiilor 

occidentale – prin urmare, de asemenea Germania şi România – să se unească şi 

să-şi apere interesele în comun. 

Antonescu s-a referit la faptul că în convorbirea avută cu Ministrul de 

Externe, el a accentuat deja schimbarea completă ce a avut loc în România. Între 

trecut şi viitor, acolo s-a deschis o prăpastie de netrecut. Sprijinit de mişcarea 

naţional-legionară, el este reprezentantul viitorului României şi vorbeşte 

Führerului în calitate de soldat, ale cărui declaraţii coincid exact celor spuse. 
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Încă de la asumarea puterii, el a căutat să adere la Axă. Aceasta a avut 

loc în condiţiile care probabil n-au fost niciodată atât de grele pentru un om 

politic. Scopul său este să reorganizeze ţara şi s-o fortifice – în sfera economică 

precum şi în viaţa administrativă, politică, intelectuală şi militară. El are un 

singur scop în vedere, şi anume să contribuie la victoria Axei în acest război. El 

va căuta să recupereze în interior ceea ce a pierdut în exterior. Reconstrucţia 

armatei, întărirea morală şi a forţei ei militare constituie prima lui sarcină cu 

scopul ca România să poată fi gata cât mai curând posibil de a-şi putea îndeplini 

misiunea ei corespunzătoare şi în domeniul militar. România are trecutul cel mai 

glorios dintre toate popoarele care trăiesc în regiunea Dunării şi în Balcani. Ea 

este naţiunea cea mai veche din această zonă şi îşi trage originea încă înainte de 

Hristos, când imperiul întemeiat de romani s-a întins asupra (zonei) Dunării, a 

Carpaţilor şi a Nistrului (cu o linie de frontieră aşa cum a existat înainte de 

cedarea Basarabiei). 

Din punct de vedere istoric este un caz unic de limbă şi administraţie 

înfiinţate ca urmare a dominaţiei romane de 200 de ani şi rămase mai mult sau 

mai puţin neschimbate până în ziua de azi. În cei 1 800 de ani care au urmat 

după dominaţia romană, România şi-a menţinut limba, obiceiurile şi acelaşi tip 

rasial. Şi acesta este un caz unic în istorie. În legătură cu aceasta, este demn de 

remarcat, îndeosebi, faptul că timp de zece secole România a avut de suferit, 

unul după altul, valuri ale barbarilor care au trecut pe marele drum al naţiunilor 

europene. Datorită puterii lui de rezistenţă, poporul român a supravieţuit totuşi 

tuturor acestora, ba chiar şi-a menţinut limba intactă, într-o asemenea măsură, 

încât din nord şi până în Dobrogea, din Basarabia şi până în Banat, nu există nici 

un fel de dialecte, ci pretutindeni se vorbeşte aceeaşi limbă română. Românii au 

fost primul popor care a ieşit din Evul Mediu având o organizaţie politică. 

Timp de 500 de ani ei au luptat împotriva ruşilor şi i-au oprit la Dunăre. 

Luptele împotriva tătarilor, care fuseseră opriţi la Nistru, au durat 300 – 400 de 

ani. România a trebuit de asemenea să lupte împotriva Austro-Ungariei şi apoi 

din nou, timp de 200 de ani, împotriva Rusiei. În ciuda unor forţe destul de mici 

şi a lipsei unei armate puternice, poporul român a rezistat timp de două mii de 

ani tuturor atacurilor şi, în cursul acestor două mii de ani de dezvoltare, el a 

ajuns acolo unde se găsea abia cu câteva luni în urmă, când, datorită calamităţii 

din istoria lui cea mai recentă, a avut din nou de pierdut atât de mult. România 

nu va renunţa niciodată la lupta ei; românii au fost primii în aceste regiuni şi vor 

fi ultimii care să le părăsească. Greşelile unei singure generaţii au fost pedepsite 

cu multă severitate. România a pierdut roadele unei dezvoltări de 2 000 de ani. 

Dar ea va mai lupta încă o dată mii de ani pentru a dobândi poziţia la care, după 

părerea ei, este îndreptăţită. Pentru prima oară în istoria ei, ea a fost învinsă fără 

să fi luptat. Dezordinea internă era totuşi atât de mare, încât România nu era 

capabilă să lupte şi credinţa în conducerea Statului dispăruse complet. Ea nu a 

găsit nici un sprijin din afară, iar puterea ei morală de rezistenţă interioară, prin 

urmare, s-a prăbuşit. Toate acestea s-au întâmplat din cauză că în spatele 

vechiului regim forţele întunecate ale bolşevismului şi iudaismului au dus în 
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mod intenţionat la dezorganizarea ţării, cu scopul de a o arunca în braţele 

bolşevicilor. 

La asumarea puterii, după cea de-a treia lovitură de stat, el (Antonescu) 

nu avea la spatele său nici un fel de forţe armate pe care să se fi putut bizui, căci 

el n-a vrut să folosească armata pentru o reglementare internă, întrucât considera 

acest lucru ca fiind primejdios pentru viitorul ţării sale. De asemenea, el nu avea 

nici o legătură cu Garda de Fier, ci simpatiza numai cu aceasta din punct de 

vedere spiritual şi sprijinea lupta ei pentru dreptate şi recunoaştere 

internaţională. Din cauza aceasta, el a fost persecutat de fostul Rege şi ameninţat 

cu moartea. La asumarea puterii el a fost nevoit să accepte consecinţele grave 

ale perioadei precedente de demoralizare fără margini. Astfel, evacuarea 

Basarabiei şi Bucovinei sub presiunea rusă a avut loc în împrejurări foarte 

dureroase. Timp de luni de zile în aceste regiuni au avut loc ciocniri de frontieră 

care s-au soldat cu numeroase pierderi de ofiţeri şi soldaţi. Desigur, acum 

situaţia este mai liniştită, însă curentul de refugiaţi din Basarabia şi Dobrogea nu 

se mai termină. Refugiaţii aceştia, al căror număr Antonescu l-a evaluat la 300 

000, reprezintă o mare povară pentru Statul român, care trebuie să-i 

încartiruiască, să-i hrănească şi să le dea bani. 

După verdictul de la Viena, politica sa s-a bazat pe două piloane: 

garanţia cu privire la frontiere şi protecţia minorităţii celor 1 350 000 de români 

rămaşi în Ungaria, a căror viaţă, proprietate şi libertate au fost garantate pe baza 

acestui verdict. Totuşi, ungurii au încălcat imediat obligaţia pe care şi-au 

asumat-o faţă de Germania şi Europa. 45 000 de refugiaţi au părăsit partea 

ungară a Transilvaniei. Ei au fost maltrataţi şi jefuiţi de avuturile lor. Femei şi 

copii au fost asasinaţi de unguri şi mulţi dintre refugiaţi au ajuns în România cu 

ochii scoşi, limbile tăiate şi unghiile smulse. 

El (Antonescu) n-a luat măsuri de represalii, dar neliniştea din România 

este covârşitor de mare. În afară de aceasta, mai există condiţia dezastruoasă a 

ţării în genere, dezorganizarea administraţiei şi a poliţiei şi, în sfârşit, criza 

economică, care este prima de la sfârşitul războiului mondial. Ea trebuie 

atribuită faptului că România a avut de suferit chiar acum o recoltă proastă, 

datorită căreia recoltarea nu a dat decât un procent de 30% şi efectele acesteia au 

fost intensificate şi mai mult datorită angajamentelor de livrări pentru Axă, 

angajamente care au fost îndeplinite în mod strict. Mişcarea naţional-legionară, 

pe care el se bazează, trebuie reorganizată, pentru că toţi conducătorii ei fuseseră 

zvârliţi în închisori de foştii conducători. 

În aceste împrejurări, el se adresează Germaniei cu cererea de a-l ajuta în 

sfera politică şi economică. El poate reconstrui ţara din punct de vedere politic 

numai în cazul când la frontieră va fi pace. El cere ajutor economic pentru 

dezvoltarea României, dar şi spre avantajul Germaniei şi Italiei. Pentru 

dezvoltarea economiei române el are nevoie de credite pe termene lungi, cu un 

procent de dobândă mic. Având în vedere presupusa intervenţie a Americii şi 

atitudinea nesigură a Rusiei, Germania trebuie să conteze pe un război 

îndelungat şi este, prin urmare, de asemenea, în interesul Germaniei să dezvolte 
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industria României pentru a avea la dispoziţie într-o măsură mai mare produsele 

ţării. Pe lângă industrie ca atare trebuie îmbunătăţit, de asemenea, sistemul de 

transporturi. El acordă o atenţie specială dezvoltării industriei interne de produse 

alimentare cu scopul, ca şi pe această cale, să evite toate transporturile inutile. 

În concluzie, Antonescu a declarat că el va adera la Pactul Tripartit în 

ziua următoare; totuşi, el nu se va mulţumi cu simplul act al aderării, ci va fi, de 

asemenea, gata să lupte cu arma în mână împreună cu puterile Axei pentru 

victoria civilizaţiei. 

Führerul a răspuns că are înţelegerea cea mai profundă pentru situaţia 

dificilă în care s-a găsit Antonescu. Când s-a dat verdictul de la Viena situaţia 

era de aşa natură încât ameninţa să izbucnească un conflict între România şi 

Ungaria, conflict care ar fi putut duce la o catastrofă generală. Din punctul de 

vedere al Germaniei, o astfel de desfăşurare a evenimentelor ar fi dus la crearea 

unui vid militar şi politic. Întrucât, pretutindeni în natură, asemenea viduri sunt 

totuşi imediat umplute, era de aşteptat ca prăbuşirea statului român să aducă pe 

arenă bolşevismul. Acum, el este, totuşi, convins că România, în pofida tuturor 

dificultăţilor, va fi pusă din nou pe picioare. Dacă bolşevismul ar fi pătruns în 

România, chiar şi numai temporar, el ar fi fost eliminat sau deportat în Siberia, 

aşa cu s-a întâmplat în alte regiuni ocupate de Rusia. Viitorul României ar f fost 

distrus pentru un timp incalculabil. 

Germania nu ar fi avut posibilitatea să facă nimic în faţa acestei situaţii, 

problemele istorice sunt în cea mai mare parte reglementate prin forţă, iar nu 

prin fraze. Pe timpul acela, Germania nu era totuşi în situaţia de a folosi forţa. 

Abia după sfârşitul campaniei militare din Franţa ea a început să-şi retragă 

trupele din poziţiile mult avansate în Occident. Cu toate acestea, presiunile 

politice au semnificaţie numai dacă ele pot fi în mod automat sprijinite prin 

mijloace militare. În caz contrar, ele sunt fără folos, fiind o pură mistificare. El 

(Führerul) nu ia niciodată vreo măsură până ce nu este convins că o poate de 

asemenea sprijini din punct de vedere militar. 

Din acest motiv, el şi-a manifestat dorinţa de a da un verdict de arbitraj 

în disputa româno-ungară. Era clar dinainte că ambele părţi vor fi nemulţumite; 

una că a obţinut prea puţin, iar cealaltă pentru că a fost silită să facă concesii 

prea mari. Era necesar să se ţină echilibru între drepturile etnice şi drepturile 

politice şi istorice, luând în considerare sensibilităţile ambelor părţi. În istorie 

asemenea hotărâri au fost în cea mai mare parte luate pe baza unor considerente 

strategice, economice sau dinastice şi numai foarte rareori au fost luaţi în 

consideraţie factorii etnografici, în special din cauză că frontierele etnografice şi 

geografice nu coincid aproape niciodată. El (Führerul) poate aprecia deplina 

greutate a sacrificiilor pe care a fost nevoită România să le facă. El crede, totuşi, 

că este mai bine să se facă sacrificii grele şi să se salveze prin aceasta esenţa 

naţiunii, decât să se piardă întregul popor. De asemenea, Germania poate 

înţelege foarte bine cele ce s-au petrecut ulterior în regiunile cedate. Germania a 

avut de suportat multe lupte de naţionalităţi şi numai în Polonia minoritatea 

germană a pierdut 60 000 de persoane ucise; numărul acesta creşte din zi în zi 
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prin descoperirea unor noi cadavre şi s-ar putea cu uşurinţă să se ajungă până la 

100 000 sau 120 000. Există pur şi simplu timpuri în care nu raţiunea, ci 

pasiunea şi ura au precumpănire. Însă el nu se îndoieşte că va fi cu putinţă să se 

pună capăt acestei perioade în relaţiile româno-ungare şi să se calmeze 

pasiunile. În analiza acestor evenimente groaznice, nu trebuie totuşi să se piardă 

din vedere pericolul ce încă mai ameninţă. 

Pierderile de efective germane în timpul războiului au fost lipsite de 

importanţă; în materiale ele au fost, din punct de vedere practic, nule. În martie 

[1940], ea avea 230 de divizii. Dintre acestea, 20 sunt divizii blindate, cu 

material exclusiv german; 6 brigăzi blindate cu o anumită cantitate de material 

capturat, precum şi 12 divizii motorizate. Este armata cea mai puternică şi mai 

bine echipată pe care a avut-o Germania vreodată. Întrucât ea nu mai este 

angajată în Occident, iar în Norvegia vor fi necesare cel mult încă câteva divizii, 

acum ea stă la dispoziţie pentru toate celelalte necesităţi.  

Cu poate acestea, Germania este hotărâtă să termine războiul cât mai 

curând posibil şi să excludă Anglia de pe Continent, odată pentru totdeauna. În 

actuala ei situaţie disperată, Anglia ar abandona bolşevismului întreaga Europă 

cu scopul de a se salva pe sine. Fireşte, ea ar face acelaşi lucru şi cu Balcanii. 

Relaţiile dintre Germania şi Rusia sunt reglementate prin tratat. Dar, în 

afară de aceasta, el se poate bizui, pentru toate eventualităţile, pe armată şi 

forţele aeriene puternice. Germania nu are interese teritoriale în Balcani. Ea 

doreşte să se concentreze asupra dezvoltării unor zone compacte mai apropiate, 

să obţină baze pe coasta Atlanticului şi să-şi dezvolte teritoriul ei colonial. 

Din punct de vedere economic, Germania este totuşi foarte mult 

interesată în Balcani şi nu doreşte, aşa cum fac alte ţări, să-şi exporte numai 

acolo propriile ei mărfuri, ci, fiind cel mai mare consumator din Europa, ea 

doreşte de asemenea să devină un mare cumpărător al produselor acesteia, în aşa 

fel încât să suplinească propriile ei insuficienţe. În ceea ce o priveşte, Germania 

poate livra toate articolele tehnice necesare, produse chimice, maşini iar, în 

timpuri normale, orice material de război şi doreşte, în schimb, să-şi procure 

materii prime. Din acest punct de vedere ea nu are interesul ca Balcanii să se 

cufunde într-o mare de sânge şi lacrimi şi a fost gata, în pofida serioasei poveri 

militare, să dea României o garanţie. Aceasta din urmă nu a fost o frază goală; 

ea este sprijinită de 180 de divizii, fără a număra cele 50 de divizii din Occident. 

El (Führerul) este, din acest punct de vedere, gata la orice şi hotărât să facă totul. 

Din păcate, există un eşec minor care trebuie notat într-o parte a unei 

zone, deşi nu în situaţia militară globală, în sensul că englezii au creat baze în 

Turcia de la care ar putea înainta mai departe spre nord pe calea aerului şi să 

poată trezi lăcomia altor state. El (Führerul) este absolut hotărât să reducă la 

zero aceste încercări ale englezilor, cu orice preţ. El cere ca România să-i 

uşureze acest lucru. Totuşi, aceasta nu va împiedica participarea la luptă. 

În continuare, Führerul a revenit din nou la chestiunile economice şi a 

subliniat interesul pe care îl are Germania faţă de economia prosperă a 

României. Având în vedere strânsa afinitate ideologică dintre cele două 
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regimuri, vor fi aplicate la relaţiile economice aceleaşi principii fundamentale 

care sunt în vigoare în economia internă, adică măsuri pe termene lungi şi 

stabilitatea preţurilor. Germania ia în considerare încheierea unor tratate 

comerciale pe termene lungi cu România, pe o perioadă de 10 până la 20 de ani, 

în cadrul cărora surplusul global al producţiei României va fi preluat la preţuri 

fixe pentru anii următori. Germania însăşi ar putea, în cadrul economiei sale de 

mari dimensiuni, să ajungă cu uşurinţă la o balanţă între surplusurile de export 

mari şi cele mici, variind, potrivit condiţiilor de recoltă ale diverşilor ani. După 

cum a fost menţionat, preţurile vor rămâne întotdeauna stabile. În felul acesta, 

dezavantajele sistemului liberalist vor fi înlăturate pentru producători. 

Cu scopul de a avea posibilitatea înfăptuirii acestui plan într-o Europă 

Nouă, el (Führerul) este hotărât să continue lupta până ce Anglia va fi în mod 

definitiv exclusă de pe continent. Ţările care nu au frontieră comună, dar care, 

sigur în particular, au din punct de vedere etnic un interes comun pentru a 

înfrâna valul slav, trebuie să colaboreze în această chestiune. În convorbirile sale 

cu Molotov, el a încercat să determine o schimbare de direcţie a expansiunii ruse 

şi speră că va avea succes în această chestiune. Discuţiile au avut loc într-o 

atmosferă prietenească. Totuşi, el nu i-a lăsat lui Molotov nici urmă de îndoială 

că Germania este sinceră în ceea ce priveşte graniţa faţă de România şi i-a 

declarat, de asemenea, în legătură cu Finlanda, că nu va fi îngăduit un război în 

Marea Baltică. Molotov a căutat să determine dacă garanţia acordată României 

este îndreptată împotriva Rusiei. Fireşte, răspunsul la aceasta a fost numai că 

Reichul nu poate îngădui nici o încălcare a teritoriului României, indiferent de 

ţara care ar înfăptui această încălcare. 

Apoi, Führerul a revenit din nou la conflictul greco-italian. Aici trebuie 

remarcată „o umbră temporară în tabloul general”, întrucât Italia nu a ţinut 

seama în mod suficient de factorii geografici şi sezonieri. Desfăşurarea 

ulterioară a evenimentelor ar putea duce la încercări din partea englezilor pentru 

a obţine baze în Turcia. Germania se va opune unor asemenea încercări cu toată 

capacitatea ei. Făcând aceasta, ea nu va cere nici un ajutor militar din partea 

României, ci numai o colaborare între statele majore generale, care nu va 

constitui nici un fel de povară pentru statul român.  

În legătură cu aceasta, Führerul a atras, de asemenea, atenţia asupra unei 

încercări ruse de a acorda Bulgariei garanţie şi a declarat, privitor la aceasta, că 

Bulgaria nu a cerut nici un fel de garanţie şi că Germania, de asemenea, nu vede 

chestiunea aceasta în mod favorabil. 

În concluzie, el şi-a exprimat convingerea că Generalul Antonescu va 

reuşi să reorganizeze armata română şi să o transforme într-un instrument 

eficient al apărării naţionale. El şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu aderarea 

României la Pactul Tripartit şi a subliniat că niciodată Rusia nu se va opune unui 

asemenea bloc de Puteri cum este cel pe care-l reprezintă Germania şi prietenii 

ei. Stalin nu doreşte să rişte nimic, ci numai să obţină câştiguri. Prin urmare să i 

se arate clar că nu trebuie să-şi îndrepte expansiunea spre zone în care sunt 
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interesate Germania şi Italia, ci că trebuie să se îndrepte în alte părţi. Ei speră că 

va fi posibil să se abată Rusia spre aceste alte direcţii.  

El înţelege perfect de bine dificultăţile Generalului Antonescu, întrucât 

el însuşi a avut în Germania o moştenire dificilă. Pentru opera de reconstrucţie 

este important un partid puternic care să-i fie absolut devotat lui (Antonescu). 

După aceasta, procesul de reorganizare politică va aduce o nouă prosperitate în 

ţară şi, la urma urmelor, istoria lumii nu se termină cu anul 1940. 

Antonescu şi-a exprimat mulţumirile pentru cuvintele acestea de la urmă 

ale Führerului şi i-a explicat din nou cu lux de amănunte programul lui de 

reconstrucţie, atrăgând în mod special atenţia asupra discuţiilor tehnice avute cu 

Ministrul Clodius. Apoi el a repetat observaţiile în legătură cu rolul jucat de 

România ca insulă latină în Marea slavă, ca rezultat al capacităţii de rezistenţă a 

poporului român. El a descris dificultăţile lui interne în reconstrucţia ţării şi a 

menţionat din nou chestiunea creditelor şi a procentului de dobândă. El a 

menţionat, de asemenea, dificultăţile cu ruşii la Gurile Dunării şi a repetat planul 

pe care-l propusese deja Ministrului de Externe al Reichului de a construi un 

canal de la Cernavodă la Constanţa, într-o perioadă de cinci ani, şi făcând 

cheltuieli de 2 sau 3 miliarde lei, cu scopul de a zădărnici planul Rusiei de a 

împotmoli braţele Dunării care aparţin României, până într-o perioadă de 15 ani. 

Pe lângă aceasta, el a atras atenţia asupra eforturilor ruse de a exclude Germania 

şi Italia din Comisia pentru Dunărea Maritimă. În legătură cu aceasta, 

Antonescu a menţionat de asemenea cererea Rusiei de a i se permite navigaţia 

vaselor de război până la Brăila, adică în spatele liniei de apărare a României în 

Moldova. Din cauza Moscovei, România nu poate obţine cu adevărat liniştea, în 

special pe motiv că ruşii nu vor să fixeze frontiera în mod definitiv. 

Apoi, Antonescu s-a plâns, în declaraţii de o lungime considerabilă, 

despre felul cum a fost tratată minoritatea română de către Ungaria şi a prezentat 

amănunte în legătură cu acest prost tratament şi altele asemănătoare. Dacă 

germanii ar fi declarat că elementele de naţionalitate sunt mai puţin importante 

la luarea hotărârilor istorice decât consideraţiile de istorie, România poate 

pretinde Transilvania fără noi dificultăţi, căci pământul acesta în istoria lui a 

aparţinut României şi n-a fost niciodată divizat. El a susţinut teza aceasta cu 

unele date istorice şi a dezminţit, de asemenea, în această ordine de idei, că 

secuii ar putea fi consideraţi unguri. El a subliniat că, desigur, România va sta 

acum liniştită, dar, la încheierea păcii generale, ea îşi va ridica imediat din nou 

glasul pentru a obţine dreptate şi a făcut aluzie la faptul că consideră posibilă o 

soluţionare satisfăcătoare pe baza unui schimb de populaţii între Ungaria şi 

România. El a pledat cu multă vigoare în favoarea tezei române, adică pentru o 

strictă respectare a verdictului de la Viena şi în special a obligaţiilor prevăzute 

de acesta cu privire la minorităţi şi revenirea din nou asupra întregii chestiuni la 

încheierea păcii generale. 

Führerul a replicat că, fireşte, în verdictul de la Viena n-a fost găsită o 

soluţie ideală, dar că, în acelaşi mod în care Antonescu a prezentat justificarea 

pretenţiilor române în declaraţii ce au durat timp de ore întregi, şi reprezentanţii 
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unguri au vorbit de asemenea în favoarea tezei ungare. Încă n-a venit timpul să 

se considere chestiunile în retrospectivă. El îi poate da, totuşi, Generalului 

Antonescu asigurarea că înţelege pe deplin simţămintele, indignarea şi durerea 

lui. În afară de aceasta, istoria nu se va opri în anul 1940. 

După ce Antonescu a mai pledat cu multă vigoare punctul său de vedere, 

cu aceleaşi argumente, încă de câteva ori, discuţia s-a terminat într-o atmosferă 

prietenească.  

 

SCHMIDT 

 
(ADAP, Serie D, Band XI/2, doc. nr. 381, p. 554-560; Andreas Hillgruber, ed.,  

Les entretiens secrets de Hitler. Septembre 1939 – Décembre 1941, 

Paris, Fayard, 1969, doc. nr. 48, p. 354-364; Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan 

Lache, eds., Antonescu-Hitler, I, doc. nr. 4, p. 35-51; Ion Calafeteanu,  

Români la Hitler, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 57-66). 

 

 

[2] 

 

Stenograma întocmită de Paul Otto Schmidt, la 25.XI.1940,  

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu, 

Berlin, 23 noiembrie 1940 

 

În audienţa de rămas bun, pe care Generalul Antonescu a solicitat-o 

Führerului în mod expres, el declară că doreşte să mulţumească Führerului, 

înainte de plecare, pentru cinstea de a fi fost invitat la Berlin, ca şi pentru 

bunăvoinţa cu care a fost întâmpinat peste tot în cursul şederii sale. 

 

* 

A discutat cu Ministrul de Externe al Reichului probleme politice şi s-a 

înţeles cu el asupra tuturor. E destul de recunoscător pentru strădaniile germane 

întru reglementarea litigiului româno-ungar.  

Repetă că asupra acestui punct România va avea un cuvânt de spus la 

stabilirea păcii generale. 

Poporul român ar fi gata să lupte pentru drepturile sale. În calitate de 

Conducător al acestui popor şi ca soldat el trebuie să sublinieze aceasta. 

Şi în problemele economice a căzut la înţelegere cu domnii germani. În 

legătură cu aceasta, Antonescu reveni încă o dată asupra nevoilor de credit ale 

României. Şi în această privinţă a ajuns la o înţelegere cu partea germană, 

exceptând problema dobânzii.  

Aici pledă din nou pentru 41,2% şi repetă argumentarea sa din cursul 

convorbirii cu Ministrul de Externe al Reichului, cum că eventuala pierdere de 

1/2%, la această dobândă mică, ar fi mai mult decât compensată prin volumul 

mai mare de afaceri. 
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Despre problemele militare a discutat cu Feldmareşalul Keitel, ajungând 

şi aici la un acord în toate privinţele.  

Va continua cu energie organizarea armatei române iar, la primăvară, 

armata română va fi o forţă combativă. România nu cere restabilirea graniţelor 

sale fără a fi luptat pentru aceasta.  

Führerul răspunse că s-a hotărât să se întâlnească pentru prima oară cu 

un om care a reprezentat interesele României cu inima fierbinte. Îl poate asigura 

că el (Führerul), ca naţionalist fanatic, înţelege foarte bine sentimentele, 

sarcinile şi ţelul despre care a vorbit Generalul Antonescu. Istoria universală a 

arătat întotdeauna înţelegere pentru un popor care a tins către ţelul său cu un 

idealism credincios şi o dăruire fanatică.  

Marile revizuiri istorice s-ar fi măsurat de cele mai multe ori şi dintr-o 

transformare a mentalităţii popoarelor respective. 

România, fiind acum aliată, îi poate da asigurarea că Germania va 

susţine în toate privinţele pe aliatul său, atât pe tărâm politic cât şi pe cel 

economic. În spatele existenţei statului român, stă de acum înainte întregul 

Wehrmacht german.  

 

      Berlin, 25 noiembrie 1940 

       (ss) Schmidt 

 
(ADAP, Serie D, Band XI/2, doc. nr. 389, p. 576-577; Andreas Hillgruber,  

Les entretiens secrets, p. 372-373; Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, 

Antonescu-Hitler, I, p. 52-53; Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 66-67). 

 

 

[3] 

 

Stenograma întocmită de Paul Otto Schmidt, la 14.I.1941, 

pe marginea întrevederii Ion Antonescu – Adolf Hitler,  
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în prezenţa ministrului de Externe al Reichului, a Feldmareşalului  

W. Keitel, a miniştrilor W. Fabricius şi Manfred von Killinger  

şi a Generalului Alfred Jodl, Obersalzburg, 14 ianuarie 1941 

 

Generalul Antonescu a început convorbirea spunând că el a venit pentru 

a clarifica câteva chestiuni care s-au ivit după ultima lui vizită la Führer. Atât în 

România cât şi în ţările învecinate s-au schimbat multe după luna noiembrie. 

În privinţa situaţiei politice, el putuse spune Führerului, cu prilejul vizitei 

sale la Berlin, că este sprijinit de întreaga ţară. În timpul acesta el a făcut 

îmbunătăţiri substanţiale în domeniile: guvernării, finanţelor şi economiei. 

Astfel, în ultimele patru luni el a redus, de pildă, cheltuielile cu 7 miliarde de lei 

şi nu a mărit impozitele. El va folosi banii economisiţi pentru a dezvolta 

economia română. 

El a organizat şi armata română. În aprilie ea va fi gata pentru mobilizare 

şi va putea atunci să facă faţă tuturor situaţiilor ce s-ar putea ivi. 

De asemenea, rezervele de alimente acumulate, atât pentru populaţie, cât 

şi pentru armată, vor fi suficiente până la noua recoltă. Administraţia, de 

asemenea, va fi reorganizată pe o bază în întregime nouă. 

 

   
 

Apoi Antonescu a vorbit despre Mişcarea Legionară care şi-a pierdut pe 

adevăraţii ei conducători în lunga şi eroica ei bătălie împotriva Vechiului 

Regim. După schimbarea din România, Guvernul a dat legionarilor deplina 

libertate în privinţa organizării lor şi i-a sfătuit să urmeze modelul organizaţiilor 

naţional-socialiste. Dar membrii Gărzii de Fier au făcut greşeala de a opri 

promovarea elitei intelectuale din ţară, în timp ce au sprijinit ridicarea unor 

elemente inferioare din rândul populaţiei. O altă greşeală a lor a fost hotărârea 

de a aplica în practică, dintr-o dată, toate idealurile lor revoluţionare în pofida 

obiecţiunilor exprimate de Generalul Antonescu, cât şi în mod direct de Legaţia 

germană.  

În această privinţă, el (Antonescu) a dat totdeauna legionarilor exemplul 

german al unei revoluţii în etape, căci a dorit realizarea dintr-o dată a tuturor 

idealurilor pe care le are cineva duce nu la ţeluri constructive ci la distrugeri.  

Prima greşeală a Legiunii – admiterea în rândurile sale a unor elemente 

inferioare – a avut ca rezultat infiltrarea comuniştilor în organizaţia legionară. 
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Aceasta constituie noua metodă bolşevică de penetraţie în alte ţări. Nu se mai 

înfiinţează partide comuniste, iar comuniştii intră în număr mare în rândurile 

organizaţiilor politice existente în ţară. 

Cea de a doua greşeală făcută de legionari – de a dori să-şi realizeze 

idealurile lor revoluţionare dintr-o singură lovitură – a creat confuzie în 

administraţia publică oriunde Guvernul a permis membrilor Gărzii de Fier să 

colaboreze. Aceasta se referă în mod special la ministerele ordinii publice şi 

economiei. 

Ca rezultat al acestor două greşeli fundamentale, opinia publică, care 

susţinuse în mod covârşitor Mişcarea Legionară, a abandonat-o. El (Antonescu) 

a încercat de mult timp să-i readucă pe legionari din nou pe calea cea bună. El 

este susţinut de marea majoritate a poporului român, de la ţărani şi până la 

profesiunile organizate ale justiţiei, armatei, inginerilor şi profesorilor 

universitari. Aceste grupuri l-au sfătuit adesea să organizeze un guvern şi un 

regim nou. Aceasta nu este totuşi intenţia lui. El doreşte să menţină regimul 

legionar. Totuşi, el trebuie să-l reorganizeze, cu scopul de a avea posibilitatea să 

guverneze cu el. El a primit, de asemenea, sfatul de a forma un guvern militar. 

El a respins şi acest sfat, considerând că un guvern pur militar este ultima carte 

pe care o poate juca o ţară. 

Până acum el a încercat să-i convingă pe actualii conducători ai Legiunii. 

Cu toate acestea, trebuie să ne gândim să remediem abuzurile şi, prin urmare, el 

intenţionează să exercite presiuni pentru reorganizarea grabnică a Legiunii. Nu 

este nevoie să lupte cu aceasta, căci mulţi din rândurile ei îşi dau seama că au 

păşit pe o cale greşită. 

Cu scopul de a obţine ţelul acesta şi a da posibilitatea guvernului să-şi 

menţină libertatea lui absolută de acţiune, trebuie în primul rând să existe o 

diviziune cât se poate de clară între Guvern şi Legiune. În afară de aceasta, după 

cum s-a spus mai înainte, este necesară o completă reorganizare a Legiunii. 

Pentru a atinge acest scop, este necesar ca să se stabilească contacte între 

Legiune şi Partidul Naţional-Socialist cu orice ocazie posibilă. Este absolut 

necesar ca aceste relaţii să aibă loc numai prin intermediul lui (al Generalului 

Antonescu). 

În concluzie, el poate afirma că-şi va asuma el însuşi sarcina de a 

organiza Legiunea, întrucât a devenit evident în ultimele patru luni că ea este 

incapabilă să facă aceasta prin propriile sale eforturi. Oamenii pe care el a vrut 

să-i facă conducători ai Legiunii şi cărora el le-a încredinţat sarcina reorganizării 

au dovedit anumite slăbiciuni. 

Dacă dorinţele referitoare la diviziunea dintre Guvern şi Partidul 

Legionar, precum şi la reorganizarea acestui partid de către el personal vor fi 

îndeplinite, el poate garanta că în foarte scurt timp România va deveni o ţară 

capabilă nu numai de a-şi ridica producţia economică, dar şi de a juca un rol în 

politica internaţională. 

Dacă aceste două dorinţe nu vor putea fi realizate, el îşi va îndeplini 

totuşi sarcina ce i-a fost atribuită de istorie, de a-şi salva ţara şi de a o restabili 
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din nou, căci el a primit acest mandat direct de la popor, a cărui majoritate îl 

sprijină şi are încredere în el. Desigur, în cazul acesta el va trebui să-şi 

îndeplinească misiunea cheltuindu-şi o mare parte din energia sa în dispute 

politice interne. Este, totuşi, de datoria lui să-şi salveze ţara şi el va face aceasta 

cu Legiunea, fără Legiune sau chiar împotriva Legiunii. El este, totuşi, convins 

că nu va fi niciodată necesar să-şi realizeze misiunea în opoziţie faţă de Legiune.  

Führerul a răspuns că declaraţiile lui Antonescu pot fi privite sub două 

aspecte: aspectul istoric general, bazat pe experienţa de câteva milenii, şi 

aspectul concret al momentului inerent în situaţia actuală.  

Din punct de vedere istoric se poate spune, pe baza unei vaste 

experienţe, că orice regim trebuie să se sprijine pe popor. Istoria a arătat că 

acolo unde lipseşte această temelie şi regimul se sprijină numai pe forţă în cazul 

cel mai bun el nu supravieţuieşte personalităţii excepţionale de care a fost 

stabilit. Totuşi, aceasta este o chestiune ce nu poate fi niciodată tratată din punct 

de vedere teoretic, ci numai în practică. 

În privinţa celui de-al doilea aspect, care este legat de situaţia concretă a 

momentului, el din totdeauna a fost de părere că organizaţiile specifice având o 

bază ideologică proprie nu sunt niciodată la fel de potrivite pentru toate ţările şi 

popoarele. Prin urmare, colaborarea germano-română nu depinde de existenţa 

unei organizaţii române identice sau adaptate după Partidul Naţional-Socialist. 

Dacă aceasta ar fi o condiţie preliminară, în multe cazuri colaborarea dintre 

Germania şi alte ţări ar fi complet imposibilă. Dacă Generalul Antonescu 

anticipează un rezultat favorabil de pe urma ruperii relaţiilor dintre Partidul 

Naţional-Socialist şi Mişcarea Legionară, aceasta nu va însemna pentru 

Germania un sacrificiu. Desigur, Reichul se va călăuzi în întregime de dorinţele 

României şi nu are nici un fel de intenţie de a se amesteca în afacerile interne ale 

ei. 

Cauzele dificultăţilor cu legionarii au fost deja menţionate de Generalul 

Antonescu, atunci când el s-a referit la pierderile de conducători în cursul 

perioadei militante. De altfel, Partidul Naţional-Socialist a folosit dintotdeauna 

relaţiile sale cu Mişcarea Legionară pentru a scoate în evidenţă conducătorilor 

Legiunii faptul istoric că Generalul Antonescu este salvatorul ţării şi că din 

aceasta ei trebuie să tragă concluziile necesare. Germanii au căutat tot timpul să 

le arate în mod clar cât de important este ca ei să colaboreze cu conducerea 

Statului, într-o loialitate absolută. 

Asupra celorlalte chestiuni ridicate de Antonescu, el (Führerul) nu poate 

să ia nici o poziţie, pentru că este imposibil de a avea o perspectivă exactă de 

aici, din Germania, asupra acestor chestiuni. El nu poate spune dacă o contopire 

a lui Antonescu cu Mişcarea Legionară ar constitui o soluţie. Totuşi, dacă nu se 

va realiza această contopire, România ar fi expusă unor noi crize, întrucât fostul 

regim, care acum este în opoziţie, şi comuniştii, vor fi din nou încurajaţi, iar 

legionarii, în ceea ce-i priveşte, vor fi de asemenea nemulţumiţi, aşa încât se va 

cheltui multă energie cu reglementarea conflictelor din interiorul ţării. Acestea 

sunt, totuşi, lucruri pe care fiecare popor trebuie să le hotărască singur şi în care 
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nu se poate amesteca cineva din afară. Asemenea chestiuni sunt hotărâte prin 

forţa personalităţii. 

În concluzie, Führerul a declarat că el nu-şi poate exprima o părere 

asupra unei reglementări politice interne şi a formulei guvernului român; totuşi, 

relaţiile dintre Partidul Naţional-Socialist şi legionari au fost până în prezent 

totdeauna folosite numai spre a-i influenţa pe legionari potrivit cu declaraţiile lui 

Antonescu. Dacă aceste relaţii n-au izbutit să ducă la rezultatele scontate şi au 

dus, dimpotrivă, la atitudinea rigidă a legionarilor, fireşte că ele vor trebui să fie 

întrerupte.  

Germania acordă importanţă relaţiilor oficiale cu Generalul Antonescu. 

Relaţiile cu Partidul sunt pentru Germania mai puţin importante.  

Antonescu a replicat că el vede chestiunile exact în acelaşi fel cum le-a 

prezentat Führerul chiar acum. El nu a cerut ruperea relaţiilor dintre Partidul 

Naţional-Socialist şi Mişcarea Legionară ci, dimpotrivă, el este de părere că 

aceste relaţii trebuiesc strânse şi mai mult, cu scopul de a da Legiunii 

posibilitatea să profite de experienţa Partidului Naţional-Socialist. Pur şi simplu, 

el consideră important ca aceste relaţii să fie conduse numai prin intermediul lui 

(Antonescu). 

El este de asemenea de acord cu Führerul privitor la valoarea şi 

durabilitatea unui regim. El trebuie, totuşi, să amintească Führerului că atunci 

când şi-a asumat sarcina de a reabilita România după o carieră militară de 45 de 

ani, fără ajutorul vreunui partid, dar cu aprobarea marii majorităţi a poporului 

român, el s-a bizuit numai pe propria sa forţă morală. După asumarea puterii, el 

nu şi-a pierdut prestigiul nici în armată şi nici în popor sau faţă de organizaţiile 

profesionale. De fapt, cazul este exact contrar. Acestea continuă să se bizuie pe 

el şi, fără a fi lipsit de modestie, el se poate, prin urmare considera că este 

singura persoană din România care poate face faţă oricărei situaţii. 

În acest sens, Führerul a remarcat că şi el este pe deplin convins de 

aceasta. 

Apoi, Antonescu a declarat că dificultăţile interne ale României din 

ultimele câteva luni l-au determinat pe el să-i ofere lui Horia Sima, în patru sau 

cinci ocazii, conducerea guvernului şi a ţării. I-a declarat acestuia că el 

(Antonescu) poate conduce ţara numai prin propriile lui metode, dar că este, 

totuşi, dispus să cedeze locul. Horia Sima însă a refuzat această ofertă şi a 

declarat că nu este în măsură să-şi asume o astfel de responsabilitate. 

Răspunzând la o întrebare a Führerului, Antonescu a declarat că Horia 

Sima este profesor de şcoală secundară şi are 35 de ani. După aceasta, el a trecut 

la probleme externe. 

Privitor la Bulgaria, el a declarat că toate dificultăţile au fost învinse şi 

că aplicarea Tratatului de la Craiova se desfăşoară în mod normal. 

Relaţiile cu Iugoslavia sunt corecte dar reci, îndeosebi după aderarea 

României la Pactul Tripartit şi intrarea trupelor germane în ţară. Neîncrederea 

Iugoslaviei merge atât de departe încât, la frontiera cu România, au fost 

concentrate trupe iugoslave.  
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Relaţiile cu Rusia sunt destul de rele. Până în prezent a fost imposibil să 

se traseze o linie de frontieră definitivă. Comisia pentru demarcarea frontierei n-

a avut posibilitatea să se întrunească timp de două luni, pentru că ruşii şi-au 

dizolvat delegaţia.  

La frontieră există o nelinişte permanentă: sunt trimişi necontenit agenţi 

în România, iar Rusia face chestiuni de stat din incidentele cele mai mici. Aşa, 

de pildă, ea a refuzat reluarea relaţiilor economice dintr-un motiv foarte 

neînsemnat. Totuşi, problema cea mai serioasă o constituie chestiunea Deltei 

dunărene, pe care Rusia vrea s-o acapareze. De fapt, acum ea are concentrate 

acolo mari efective de trupe, după cum se va putea vedea pe harta pe care el o va 

arăta ulterior Führerului. Este vorba de 7 corpuri de armată şi 5 divizii blindate, 

având un număr corespunzător de avioane precum şi pregătirile necesare pentru 

forţarea fluviului. 

În privinţa Ungariei, chestiunile politice rămân deschise. Nu s-a realizat 

nici un progres în relaţiile cu această ţară după vizita lui la Berlin, în luna 

octombrie [noiembrie]. Abia acum 10 zile, el a propus reluarea discuţiilor, însă 

n-a primit nici un răspuns. Situaţia aceasta pricinuieşte dificultăţi în România, 

deoarece persoanele expulzate din partea Transilvaniei care a revenit Ungariei 

au sperat că vor avea posibilitatea să se reîntoarcă din nou la casele lor, ca 

rezultat al vizitei lui Antonescu la Berlin. El (Antonescu) în aceste împrejurări l-

ar ruga pe Führer să facă tot ce-i stă în putere pentru ca relaţiile dintre România 

şi Ungaria să se dezvolte pe baza propusă atunci la Berlin. 

România menţine relaţii foarte corecte cu Statele Unite. Din numeroasele 

convorbiri avute cu ministrul american la Bucureşti, Antonescu a rămas cu 

impresia că Statele Unite ar fi foarte bucuroase dacă ar putea găsi o bază de 

înţelegere în cadrul conflictului general şi că atitudinea lor este mai de grabă 

antirusă. 

Relaţiile cu Marea Britanie sunt pe punctul de a fi rupte. Recent, 

ministrul Angliei i-a declarat lui (Antonescu) la Bucureşti, că, dacă trupele 

germane vot traversa Dunărea, există posibilitatea ca forţele aeriene britanice să 

atace regiunile petrolifere din România. Antonescu a adăugat câteva observaţii 

în legătură cu poziţia deosebit de expusă a oraşului Constanţa şi a rezervelor de 

petrol înmagazinate acolo pentru Germania. Apoi el a subliniat că, în ceea ce 

priveşte România, ea este gata să folosească toate mijloacele de care dispune, 

inclusiv sprijinul armatei, pentru a ajuta Puterile Axei să ducă actualul conflict 

la o încheiere grabnică şi victorioasă. El a făcut deja aceeaşi declaraţie cu 

prilejul ultimei sale vizite la Berlin.  

Spre deosebire de situaţia de pe timpul acela, acum conflictul se apropie 

de frontierele României, în timp ce, pe de altă parte, atitudinea Rusiei este cel 

puţin îndoielnică. Din aceste motive este necesar ca el să reorganizeze mai 

repede armata, pentru ca să poată fi gata în caz de urgenţă. El va putea pune la 

dispoziţie pentru cauza comună 30 de divizii cu soldaţi bine echipaţi şi cu o 

capacitate bună de luptă. 
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Fiind deopotrivă convins de necesitatea de a-i împiedica pe englezi să 

obţină un cap de pod în Peninsula Balcanică şi de a da posibilitatea italienilor 

să-şi menţină poziţiile, el şi-ar da imediat consimţământul, când Germania ar 

dori, să trimită trupe în România. Cu toate acestea, el trebuie să atragă atenţia 

asupra situaţiei dificile a României în privinţa aprovizionării şi să ceară ca să se 

ia măsuri pentru aprovizionarea din Germania a trupelor germane. 

Führerul a replicat că el a ordonat să se facă o anchetă asupra cazurilor 

menţionate şi a aflat că lipsa de alimente s-a datorat unei situaţii neobişnuite, ca 

rezultat al unei întârzieri a transporturilor maritime cu 4 sau 5 zile. Întârzierile 

acestea au fost pricinuite de zăpada abundentă din ultimele câteva zile. În 

principiu, planurile prevăd în mod absolut că trupele nu se vor aproviziona cu 

alimente din România. În orice caz, soldaţii nu dispun de mijloace financiare ca 

să facă cumpărături atât în România, cât şi în Bulgaria. 

În cursul desfăşurării ulterioare a convorbirii, Antonescu a declarat că el 

a adus cu sine date exacte cu privire la componenţa armatei, producţiei şi 

economiei, precum şi la condiţiile sociale din România, pe care el le va expune 

Führerului. În cele din urmă, el i-a transmis de asemenea şi un aide-mémoire 

despre care a spus că conţine declaraţiile sale într-o formă concentrată. 

Referitor la partea de politică externă din declaraţiile lui Antonescu, 

Führerul a replicat că a fost foarte bucuros în legătură cu încheierea acordului 

româno-bulgar. Având în vedere starea de spirit care predomină încă în 

Iugoslavia, pentru el nu este surprinzător faptul că relaţiile româno-iugoslave 

sunt corecte dar reci, deşi chiar şi acolo există elemente care văd lucrurile în 

mod diferit. 

În privinţa Ungariei, Germania se găseşte într-o poziţie deosebită. Cu 

scopul de a salva Balcanii pentru Europa, ceea ce, fireşte, este de asemenea în 

interesul României, Bulgariei şi Iugoslaviei, Germania pregăteşte o armată 

puternică. Englezii ar acţiona cu totul diferit şi ar părăsi cu calm întreaga 

Peninsulă Balcanică în mâinile ruşilor. Armata care a fost strânsă pentru a salva 

Balcanii este departe de patria ei şi, prin urmare, Germania depinde de 

consimţământul voluntar al ţărilor în care este concentrată armata, precum şi de 

consimţământul ţărilor prin care ea trebuie să fie transportată. Antonescu ar 

trebui să se pună el însuşi în situaţia Germaniei. Ea depinde atât de mult de 

consimţământul acestor ţări, încât îi este imposibil să exercite vreo presiune 

asupra Ungariei.  

Nici minoritatea germană din Ungaria nu se simte prea bine; dar 

constituie o realizare chiar numai şi faptul că a fost posibil de a face Ungaria să 

înţeleagă că este şi în propriul ei interes de a uşura tranzitul de trupe germane. 

Acestea sunt circumstanţele cărora se datorează felul oarecum tergiversat 

în care au fost aplicate sugestiile făcute pe atunci cu privire la reglementarea 

disputelor ungaro-române. 

În ceea ce priveşte Rusia, Molotov, cu prilejul vizitei sale la Berlin, a 

ridicat imediat chestiunea semnificaţiei garanţiei germano-italiene şi a încercat 
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să afle dacă această garanţie este valabilă de asemenea în cazul unui conflict 

româno-rus.  

În afară de aceasta, Rusia şi-a exprimat intenţia de a da Bulgariei o 

garanţie şi de a disloca acolo trupe. Rezultă în mod evident din aceasta că 

ambiţiile Rusiei nu sunt satisfăcute şi trebuie să se ţină seama de faptul acesta. 

Pe de altă parte, el îi repetă lui Antonescu asigurarea că semnătura germană sub 

declaraţia de garanţie constituie o îndatorire absolut obligatorie pentru Reich şi 

va fi în caz de nevoie onorată nu numai la frontiera ruso-română, ci de asemenea 

şi la alte frontiere. Prin urmare, el (Führerul) îi este recunoscător lui Antonescu 

că şi-a reorganizat armata atât de repede.  

Germania nu cere ca armata aceasta să fie folosită pentru a promova 

interesele sale, dar, dacă Germania va trebui să adopte o poziţie forte din cauza 

României, ea va fi desigur bucuroasă să găsească armata română de partea sa. El 

a accentuat, totuşi, că Germania va face faţă oricărei coaliţii cu un calm deplin şi 

cu sentimentul superiorităţii absolute. 

În punctul acesta convorbirea a fost întreruptă şi Führerul a luat ceaiul cu 

Antonescu şi cu ceilalţi membri din Statul său Major. Antonescu a îndreptat încă 

o dată convorbirea spre situaţia politică internă a României şi şi-a exprimat 

dezamăgirea lui faţă de Horia Sima. 

Führerul a declarat că, după părerea sa, este imposibil de a guverna în 

România împotriva Gărzii de Fier. Cu toate acestea, în cele din urmă Antonescu 

va fi nevoit să devină, de asemenea, şi conducătorul Gărzii de Fier şi lucrul cel 

mai bun ar fi dacă dorinţa aceasta ar fi prezentată lui Antonescu chiar din partea 

Gărzii de Fier. Dar, orice s-ar întâmpla, el (Führerul) este convins că Antonescu 

este singurul om capabil de a călăuzi destinele României. 

După ceai, convorbirea despre situaţia politică internă din România a 

continuat pe liniile de mai sus. S-a pus un accent special asupra rolului pe care îl 

joacă ministrul Killinger, întrucât este unul dintre cei mai vechi camarazi de 

arme al Führerului şi un bun judecător în privinţa dificultăţilor într-o ţară după 

revoluţie. 

 

       SCHMIDT 

 
(ADAP, Serie D, Band XI/2, doc. nr. 652, p. 905-911; Andreas Hillgruber,  

Les entretiens secrets, doc. nr. 59, p. 432-441; Vasile Arimia, Ion Ardeleanu,  

Ştefan Lache, Antonescu-Hitler, I, doc. nr. 9, p. 6-74; Ion Calafeteanu,  

Români la Hitler, doc. nr. 11/b, p. 73-81). 

 

 

[4] 

 

Notă dictată la 15.I.1941 de Generalul Ion Antonescu  

colonelului Radu Davidescu asupra întrevederii sale cu Adolf Hitler,  

Obersalzburg, 14 ianuarie 1941 
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Sosim cu avionul la ora 12,45, la Salzburg, de unde plecăm imediat, în 

automobil, la Fuschl. 

La dejun, Domnul General Antonescu şi însoţitorii săi sunt oaspeţii 

Domnului von Ribbentrop. Notez printre invitaţi pe subsecretarul de stat Gauss, 

pe Domnul von Killinger, pe subşeful Protocolului, pe celebrul interpret 

Schmidt şi pe Domnul von Hewel, care face legătura între Cancelariat şi 

Auswärtiges Amt.  

Conversaţia în timpul dejunului este vie şi se desfăşoară asupra unor 

subiecte fără importanţă politică deosebită. Domnul von Ribbentrop face, la un 

moment dat, câteva observaţiuni asupra deosebirilor ce există în ce priveşte 

metoda de lucru şi spiritul funcţionăresc din diferite ţări. Ne comunică constatări 

din timpul vizitelor sale la Moscova: teama înalţilor funcţionari sovietici de a-şi 

lua răspunderea unei hotărâri fără aprobarea prealabilă a lui Stalin, precum şi 

mijlocul lor invariabil de a se eschiva, pretextând că nu cunosc punctul de 

vedere al guvernului lor şi promiţând că vor cere instrucţiuni. Domnul von 

Ribbentrop a constatat această teamă şi la Domnul Molotov, cu prilejul vizitei 

acestuia la Berlin, precum şi la noul ambasador al U.R.S.S., Domnul 

Dekanozov. 

 

 
 

Joachim von Ribbentrop 

 

                                      
181

 Rezoluţia Generalului Antonescu: 16.I.1941  – La Dosarul întrevederi, 

împreună cu celelalte acte şi cu amănuntele conversaţiei pe care le-am dictat d-lui 

Davidescu  – G[eneral] Antonescu. 
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În general, observaţiile Domnului von Ribbentrop cu privire la sovietici 

nu-mi par inspirate de vreo consideraţiune deosebită nici faţă de regimul 

sovietic, nici faţă de valoarea înfăptuirilor lui. D-sa mă aprobă fără rezervă când 

fac o apreciere asupra imposibilităţii oricărui progres într-o organizare socială şi 

economică din care interesul individual este cu totul absent, cum este cazul 

Sovietelor. 

Plecăm în automobile la Berghof, unde audienţa la Führer este fixată 

pentru ora 16,30. 

Deşi este frig, Cancelarul Hitler ne primeşte în capul scării, îmbrăcat 

numai în tunică, fără palton. Dă o impresiune de calm desăvârşit, este destins, 

extrem de amabil, pe faţa sa nu se vede nici o urmă de oboseală şi pare 

preocupat mai degrabă de chestiuni ce nu tulbură spiritul mai adânc. 

Remarc alături de Führer pe Mareşalul Keitel şi pe Generalul Jodl. 

Câteva minute mai târziu soseşte şi Domnul von Ribbentrop. 

Conversaţiunea Führerului cu domnul General Antonescu a decurs în trei 

etape: de la 4,30 până la 6, când s-a servit ceaiul. Numai din acest moment 

conversaţiunea a avut loc în prezenţa unui cerc mai larg de persoane, precum şi 

a însoţitorilor Domnului General Antonescu, până la ora 7. 

De la 7 la 8 s-au reluat discuţiile în cerc restrâns. 

Mă văd îndemnat să confirm, şi din parte-mi, că toţi aceia care au avut 

prilejul să se găsească în faţa Führerului Cancelar, impresia de adâncă omenie 

pe care o face, sinceritatea neîndoielnică cu care se exprimă, timbrul seducător 

al vocii şi blândeţea privirii sale. Am fost surprins să remarc că în timpul 

conversaţiunii nu face nici un fel de gest. Grijile războiului nu par apropiate de 

Berghof. 

Führerul mulţumeşte încă o dată Domnului General Antonescu pentru 

vizita de acum. Contactul personal – spune Domnia sa – este un mijloc cu mult 

mai bun şi mai uşor de a lămuri problemele ce se pun, decât un document scris, 

oricât de amănunţit. 

Cancelarul ar fi foarte mulţumit dacă ar putea veni în România, pentru a 

întoarce vizitele Domnului General Antonescu, şi regretă mult că împrejurările 

actuale îl împiedică să facă acest lucru. De altfel, Domnia-sa nu ar dori să 

traverseze Ungaria. 

În ce priveşte preocupările domnului General Antonescu, Führerul 

Cancelar declară că le înţelege pe deplin. Domnia-sa îşi reaminteşte în termeni 

vii că a avut de luptat cu dificultăţi interne şi mai mari, deşi venise la putere 

sprijinindu-se pe un partid disciplinat. 

Greutatea de căpetenie provine din faptul că se găsesc întotdeauna 

elemente care nu-şi dau seama că revoluţia nu este o stare ce trebuie 

permanentizată, ci că trebuie urmată cât mai neîntârziat de o activitate 

constructivă. 

Domnul General Antonescu observă că aceasta a fost marea greşeală a 

revoluţiei franceze şi a celei bolşevice, care au continuat multă vreme tulburările 

şi distrugerile. 
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Continuându-şi firul gândurilor, Cancelarul îşi aminteşte, cu oarecare 

vivacitate în glas, cum a fost silit acum 6-7 ani să înlăture elementele care nu 

înţelegeau acest lucru. Domnia-sa adaugă că nu este exclus ca Generalul 

Antonescu să se vadă obligat a face o operaţiune asemănătoare; Domnia-sa are 

însă convingerea nestrămutată că Generalul Antonescu este singurul om în 

măsură să o facă. 

Partidul Naţional-Socialist German, a doua zi după venirea la putere, a 

început punerea în aplicare a unui vast plan de reconstrucţie. Şi Führerul relevă 

cu mândrie vădită faptul că triumful revoluţiei naţional-socialiste a fost realizat 

necauzându-se nici o pagubă, nici cinci geamuri sparte. 

Pentru a dovedi necesitatea elementară a unei evoluţiuni paşnice, 

Führerul se întemeiază pe legile nestrămutate ale istoriei naturale care determină 

selecţiunea speciilor. El invocă regularitatea cu care fiinţele tari înlătură 

obstacolele, asigurându-şi victoria. 

Programul de înfăptuire a Partidului Naţional-Socialist German este atât 

de vast, încât Führerul se întreabă dacă până în prezent a realizat 50%. Crede 

mai de grabă că nu a atins încă nici această măsură.  

În ce priveşte România, Domnia Sa îşi exprimă părerea că un stat 

înconjurat de vecini cu sentimente inamice are o singură problemă imediată de 

rezolvat: asigurarea ordinii interne. Dacă un duşman ne-ar face vreo urare, nu ar 

putea să ne dorească „nimic mai bun, adică nimic mai rău”, decât continuarea 

agitaţiunilor interne
182

. 

Ridicându-se, Cancelarul Hitler se retrage cu Domnul General 

Antonescu şi cu un cerc mai intim de colaboratori, printre care Domnul von 

Ribbentrop, Mareşalul Keitel şi Domnul von Killinger, pentru a continua
183

 

conversaţiunea în faţa hărţilor. Însoţitorii Domnului General Antonescu trecem, 

împreună cu mai mulţi înalţi funcţionari ai Cancelarului, într-o cameră vecină, 

despărţită de salon numai printr-o draperie. Din când în când pătrund până la noi 

câteva fraze ale Cancelarului. 

„În toată Europa cunosc doi şefi de stat cu care îmi place să lucrez: cu 

Mussolini şi cu Generalul Antonescu”. 

Iar, mai târziu, răspunzând probabil unei chestiuni pe care nu am auzit-o, 

a Domnului General Antonescu, [Hitler a precizat]:  

„Până la sfârşitul lunii aprilie, toate operaţiunile se vor termina în sud-

est”. 

La ora 8 conversaţiune se încheie. Domnul General Antonescu îşi ia 

rămas bun. Führerul Cancelar, împreună cu toţi colaboratorii săi, ne însoţesc cu 

multă cordialitate până la automobile, coborând cu noi scările într-o obscuritate 

aproape completă.  
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 Subliniat de I. Antonescu în original.  
183

 Este evident că aceste constatări aparţin colonelului Davidescu.  
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15 ianuarie 1941 

 
(A.N.I.C., fond P.C.M. – C.M., dosar 69, f. 1-5; Ion Calafeteanu,  

Români la Hitler, doc. nr. 11, p. 71-73; Vasile Arimia, Ion Ardeleanu,  

Ştefan Lache, Antonescu-Hitler, I, doc. nr. 11, p. 79-82). 

 

 

[5] 
 

Stenograma întocmită de Paul Otto Schmidt, la 13.VI.1941, 

pe marginea întrevederii Ion Antonescu – Adolf Hitler, 

München, 12 iunie 1941 

 

Au participat ministrul de Externe al Reichului, Feldmareşalul General 

Keitel, Generalul Jodl, Generalul ... [aşa în original].  

În modul cel mai călduros, Antonescu l-a felicitat pe Führer, la început 

în numele poporului român şi apoi în al său personal, pentru marile succese ale 

armatelor germane în războiul din Balcani şi din Creta. 

Poporul român ştie că aceste victorii se datoresc geniului Führerului şi 

pregătirii vaste – ca totdeauna, în adevăr clasică – a acţiunilor, precum şi, nu în 

cele din urmă, vitejiei soldatului german. 

 

 
 

După cum el (Antonescu) a mai declarat deja cu prilejul unor vizite 

anterioare, poporul român ar fi gata să meargă până la moarte alături de Axă, 

deoarece are o încredere absolută în simţul de dreptate al Führerului. Poporul 

român şi-a legat soarta de cea a Germaniei, pentru că cele două popoare se 

completează economic şi politic, au de înfruntat un pericol comun. E vorba aici 

de pericolul slav, care de-a lungul secolelor s-a făcut mereu remarcat şi căruia 

acum, o dată pentru totdeauna, trebuie să i se pună capăt. Politica românească şi 

poporul român sunt pe deplin conştiente de această necesitate.  

De altfel, România s-a întors pe drumul cel bun, cel pe care l-a urmat 

timp de 40 de ani sub Regele Carol I, drumul alături de Germania. Aici nu este 

vorba în nici un caz de politica personală a lui Antonescu, ci de ceva, în spatele 
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căruia stă întregul popor român. Dovada acestui lucru se poate vedea din zelul 

general cu care poporul român îl urmează pe Antonescu în politica sa externă.  

În timpul Războiului Mondial [din 1914-1918] România nu a luptat 

împotriva Germaniei, ci s-a aliniat împotriva Austriei şi înainte de toate 

împotriva Ungariei, pentru a scoate în relief vechile sale revendicări şi dreptul 

vechi de 2 000 de ani.  

Odată atinse aceste scopuri, n-ar mai fi existat deosebiri de păreri între 

Germania şi România. Aici nu trebuie uitat, că în Războiul Mondial aproximativ 

2 ´ milioane de români au stat de partea Austriei şi mulţi dintre ei au luptat ca 

ofiţeri cu calificare superioară în armata austriacă şi au fost decoraţi cu Crucea 

de Fier. Printre aceştia se află actualul ministru de război german. Dacă despre 

faptul că interesele foştilor aliaţi în Războiul Mondial nu pot fi neglijate ar vorbi 

partea germană, ar trebui să se ia în considerare că românii au luptat de 

asemenea de partea Germaniei. 

Antonescu a mai amintit, apoi, că la ultima sa vizită la Berchtesgaden l-a 

asigurat pe Führer că va restabili şi menţine în România ordinea socială şi 

politică, că va aduce doar jertfele economice posibile, pentru a uşura Germaniei 

purtarea acestui război şi că, în final, el va pune la dispoziţia armatei germane 

teritoriul român pentru crearea de puncte strategice în vederea acţiunii din 

Balcani şi Răsărit.  

 

 
 

12 iunie 1941 – München 

 

În ultimele trei luni, el (Antonescu) a arătat că se ţine de cuvânt. De fapt, 

el a trebuit să treacă în interior printr-o criză social-politică de cea mai grea 

natură, ca urmare a neînţelegerilor dintre el şi Legiune şi, mai ales, a slabilor 

conducători ai acesteia. Deoarece el a avut însă poporul în spatele său, ordinea a 

fost restabilită. El poate astăzi garanta Führerului că ordinea internă din 

România este în mod absolut asigurată. 

Pe plan economic, el a făcut tot posibilul, pentru a-i uşura Germaniei 

conducerea războiului, fapt consemnat în înţelegerea din 4 decembrie [1940] şi, 

în acordurile ulterioare. Pentru aceasta el a trebuit să impună României grele 

îngrădiri economice, care la rândul lor au condus la criză economică. Dar prin 
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apropierea noii recolte toate pericolele au scăzut. În România nu va mai exista o 

criză economică serioasă şi nici dificultăţi sociale.  

 Referitor la angajamentul de a pune la dispoziţia armatei germane toate 

mijloacele şi toate înlesnirile pentru realizarea sarcinilor ei în România, şi-a 

respectat cuvântul 100%. Cu excepţia unor cazuri izolate, nimeni din armata 

germană nu s-ar putea plânge de vreo lipsă de promptitudine din partea 

României. 

La ultima sa vizită la Berlin [noiembrie 1940] a făcut o expunere asupra 

trecutului istoric, a intereselor actuale şi a poziţiei internaţionale a României în 

cadrul politicii balcanice şi europene şi de aceea nu vrea să revină asupra 

acestora. El aminteşte faptul că, atunci, nu a prezentat nici un fel de pretenţii şi 

nici astăzi nu prezintă nici o pretenţie. El ştie că sarcina de primă urgenţă este de 

a termina războiul şi că, pentru terminarea războiului, ar trebui făcut un pas 

foarte serios în Răsărit. El a venit pentru a pune la dispoziţia Führerului pentru 

realizarea acestui pas toate forţele auxiliare militare, politice şi sociale ale 

României. 

Referitor la marele eveniment
184

 care se apropie, el (Antonescu) şi-a 

reorganizat forţele armate şi şi-a dezvoltat resursele economice şi financiare. 

Toate acestea nu înseamnă însă că doreşte să cedeze ceva din drepturile sale. El 

are o încredere absolută în simţul dreptăţii Führerului şi roagă să nu se ia nici o 

hotărâre definitivă privind cerinţele României înainte ca situaţia să fie încă o 

dată examinată în modul cel mai precis din punct de vedere etnografic, politic şi 

istoric. La această examinare va trebui să se ţină seama de viitor, căci Führerul 

lucrează pe termen lung. România a constituit timp de 400 de ani o barieră în 

faţa slavilor şi a Turciei, şi din cauza poziţiei sale geografice, a relaţiilor sale 

politice şi economice, precum şi a calităţilor sale de rasă, va putea juca şi în 

viitor un rol asemănător vis-à-vis de Germania. 

El (Antonescu) nu e politician şi diplomat. S-a născut soldat şi vrea să 

moară soldat. Ca diplomat şi politician improvizat nu a avut până acum darul de 

a reuşi să convingă pe Führer şi pe colaboratorii acestuia de drepturile ţării sale. 

Cunoscând această slăbiciune, el prezintă astăzi un memorandum, în care sunt 

analizate situaţia momentană şi cerinţele României. Românii sunt un popor 

nefericit, care a trebuit să primească lovituri foarte grele, nu pentru că el însuşi a 

comis greşeli, ci pentru că nefericirea lui trebuie explicată prin greşelile păturii 

conducătoare şi, în special, ale ultimului rege [Carol II].  

În aceste împrejurări, el (Antonescu) îl roagă pe Führer să nu ia nici o 

decizie definitivă, fără ca România să fie încă o dată întrebată. Personal, 

Antonescu va păşi în continuare pe drumul odată apucat al colaborării politice 

sincere şi loiale cu Axa. El va ajuta şi pe mai departe Germania în repurtarea 

victoriei, dar trebuie încă de pe acum să arate că, dacă se vor lua hotărâri care 

vor fi contrare intereselor vitale ale ţării sale, propria sa poziţie în România ar fi 
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 Era în discuţie operaţiunea „Barbarossa”  – atacarea U.R.S.S. 
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în modul cel mai greu zdruncinată. Personal, el se simte luptător. A luptat timp 

de 45 de ani împotriva dificultăţilor şi vicisitudinilor şi niciodată nu a fost 

disperat. El a învăţat că aceasta depinde de perseverenţă. El este şi acum hotărât 

să meargă cu perseverenţă pe drumul care conduce spre victoria Axei în actualul 

conflict şi spre recunoaşterea drepturilor României.  

Führerul a răspuns că pentru început ar dori să-şi exprime sincera sa 

bucurie că Antonescu îl vizitează deja pentru a treia oară. El vrea să lămurească 

pe scurt situaţia actuală şi să se refere la cauzele deosebite care au condus la 

această situaţie, în ceea ce priveşte România. 

Antonescu s-a referit pe drept cuvânt la multe evenimente dureroase, pe 

care nici poporul român ca atare şi în special Antonescu nu le-au comis în nici 

un fel, şi a arătat că acestea se datorează greşelilor păturii conducătoare şi în 

special ale ultimului rege. Din păcate, popoarele au trebuit din totdeauna să 

plătească pentru greşelile conducătorilor lor şi pentru consecinţele care decurg 

din acestea. În cazul de faţă, şi poporul german face parte, fără îndoială, dintre 

popoarele îndoliate.  

Începând din anul 1933, Germania s-a străduit să stabilească relaţii bune 

cu toate statele est-europene, cu care Reichul nu a avut divergenţe nici politice şi 

nici teritoriale. Din punct de vedere economic s-a reuşit de mai multe ori să se 

îmbunătăţească colaborarea cu aceste ţări. Şi România a colaborat pe plan 

economic cu Germania. Dar, deşi ea nu poate avea nici un fel de interese 

contrare cerinţelor de revizuire ale Germaniei, guvernele româneşti anterioare au 

luat din păcate poziţie împotriva Reichului în Liga Naţiunilor şi la alte 

conferinţe internaţionale şi au întărit în acest mod frontul anti-german.  

Grea a fost situaţia din anul 1939. Având în vedere campania mondială 

pusă în scenă împotriva Reichului de către Franţa şi Anglia şi de evreimea ce 

stătea în spatele acestora, Germania a vrut atunci să încerce clarificarea relaţiilor 

sale cu România.  

Regele Carol l-a văzut pe Führer [noiembrie 1938] şi în cursul discuţiilor 

i-a dat să înţeleagă necesitatea stabilirii unei legături naţionale între Germania şi 

România, prin acordarea României a unei părţi a Slovaciei de est precum şi a 

Rusiei carpatice.  

Prin puntea naţională astfel creată urmau să se construiască, la 

propunerea lui Carol, o şosea şi o linie ferată. El (Führerul) nu a putut să accepte 

şi nici nu a acceptat această dorinţă. El i-a explicat lui Carol că nu vede nici o 

posibilitate pentru crearea unei astfel de legături naţionale, nu din cauza 

dificultăţilor economice, dar mai ales a celor financiare. 

Cu atât mai mult, el (Führerul) a fost revoltat, când din partea Guvernului român 

nu s-a protestat împotriva afirmaţiei franceze şi engleze, de-a dreptul ridicole, 

cum că Germania ar vrea să cucerească Basarabia. Prin tăcerea sa, România s-a 

alăturat acestor cercuri, care aveau drept ţel să înăbuşe Germania printr-o 

combinaţie europeană sau şi extra-europeană. Deşi Regele Carol însuşi făcuse 

propunerea unei legături naţionale cu Germania, în aparenţă el a dat crezare 
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afirmaţiilor britanice, că Reichul ar ameninţa România şi prin acceptarea 

garanţiei Angliei a inclus ţara sa în frontul antigerman. 

Exact aceleaşi afirmaţii au fost răspândite privind intenţiile germane în 

regiunea Balticii şi Finlandei, pentru a atrage Rusia în coaliţia est-europeană. 

Aceasta a fost cauza care a pus Germania în situaţia dureroasă de a merge la 

Moscova, pentru a întreprinde o clarificare a acestei acuzaţii. În acest mod s-a 

realizat acordul festiv
185

 cu Uniunea Sovietică, în care Finlanda, regiunea 

Baltică şi Basarabia erau indicate ca neaparţinând sferei de interese germane. 

Consecinţele au fost extrem de dureroase pentru aceste teritorii.  

Dacă ţările care se iau în considerare nu ar fi intrat în frontul anti-

german, atunci pentru Germania niciodată nu ar fi existat necesitatea de a merge 

la Moscova. Numai pentru că anumite state au acceptat garanţia britanică 

împotriva Germaniei, acest foarte dureros acord cu Rusia a devenit necesar.  
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 Pactul din 23 august 1939! 
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Berlin, 18 iunie 1941: Mesaj special al lui Adolf Hitler destinat lui Ion 

Antonescu, anunţat că a decis atacarea U.R.S.S. 
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Din capul locului motive naţionale şi ideologice au împiedicat o 

colaborare între cele două ţări. Asupra consecinţelor acestui acord, el (Führerul) 

nu trebuie să se refere în mod deosebit. 

Un an mai târziu, în 1940, situaţia ajunsese astfel încât, fără o intervenţie 

a Germaniei, regiunea Baltică ar fi ajuns în dependenţă sovieto-rusă, ba chiar 

sub stăpânire rusă. Când apoi, în ultimul minut, Regele Carol s-a adresat din nou 

Reichului, pentru a opri soarta, care se profila în nori întunecaţi deasupra 

Balcanilor, ameninţând să se descarce asemănător cu cele întâmplate în regiunea 

baltică, a devenit din capul locului clar că, dacă nu reuşeşte, ca pe calea unei 

înţelegeri paşnice să se dizolve frontul adversarilor României, Rusia s-ar 

amesteca ca factor hotărâtor în problemele balcanice. Consecinţele au fost clare, 

în special în România. Regele Carol a cerut o garanţie. După o lungă şi grea 

cumpănire, Germania s-a declarat gata să acorde această garanţie. Nu s-a îndoit 

de faptul că acordarea acestei garanţii ar fi considerată de către Stalin ca un act 

duşmănos. În cadrul acestei garanţii au apărut trupele germane în România, în 

ore critice şi doar prin prezenţa lor au înlăturat răul cel mai mare. 

Pe plan politic, garanţia dată României s-a extins astfel încât în timpul 

vizitei sale la Berlin
186

 Molotov a pus imediat întrebarea dacă această garanţie 

este îndreptată şi împotriva Rusiei. 

Führerul a răspuns evaziv, că nu consideră că Rusia ar avea intenţia să 

atace România. Ca atare, textual garanţia este valabilă pentru fiecare agresor. 

Mai departe, Molotov a întrebat dacă Germania este gata să fie de acord cu o 

garanţie rusească analogă faţă de Bulgaria, care ar atrage după sine şi ocuparea 

de către trupele ruseşti a teritoriului bulgar. Şi, atunci, Führerul a trebuit să dea 

un răspuns negativ. El a stabilit la început că din cauza absenţei unei propuneri 

bulgare pentru garanţie, nu exista o analogie cu garanţia românească şi, de altfel, 

şi-a rezervat dreptul unei discuţii cu aliatul său, înainte de a da un răspuns 

definitiv. Mai departe, Molotov a amintit intenţia rusă de a-şi asigura în 

Dardanele baze militare. Şi, aici, Führerul a răspuns cu o contrapropunere, care 

prevedea pentru Rusia anumite înlesniri în statutul Strâmtorilor. Aceasta a dus în 

esenţă din nou la un răspuns negativ privind întrebarea pusă. Ca ultim punct, 

Molotov a abordat problema finlandeză, declarând că Rusia este „ameninţată” 

de Finlanda şi adăugând că pentru Uniunea Sovietică starea de suspensie din 

relaţiile ruso-finlandeze este inacceptabilă. Şi în acest caz răspunsul german a 

fost negativ, Führerul recunoscând că Finlanda nu se află în sfera intereselor 

germane, dar a caracterizat izbucnirea unui conflict ruso-finlandez drept o 

situaţie de nesuportat. 

Toate acestea au fost declanşate până la urmă de garanţia acordată 

României şi începând din acest moment, Rusia a trecut în tabăra duşmanilor 

Germaniei. 
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 Noiembrie 1940. 
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Urmările acestei atitudini au ieşit pe plan militar imediat la iveală. Aici a 

fost vorba de concentrările formaţiunilor ruseşti de motorizate şi blindate la 

graniţa germană de răsărit, de transporturi mai mari de trupe din interiorul 

Rusiei spre vest şi masarea unei flote aeriene puternice la graniţa germană. 

Mai departe, Sir Stafford Cripps a găsit în Moscova mai multă 

bunăvoinţă decât până acum, iar legăturile ruso-engleze şi-au pierdut caracterul 

lor platonic, adâncindu-se tot mai mult. A fost desigur clar că Rusia nu va 

începe iarna războiul, dar era evident că politica rusă pornea de la decizia de a 

profita de o situaţie favorabilă. În acest caz probabil atacul nu s-ar îndrepta 

prioritar împotriva Germaniei. Rusia ar încerca să se mulţumească cu 

intimidarea Germaniei prin masarea unei armate uriaşe la graniţa răsăriteană a 

acesteia şi să înainteze agresiv împotriva Finlandei şi a României. Prin 

repercusiunile sale practice, o astfel de acţiune ar fi egală cu un atac direct 

asupra Germaniei, deoarece, în împrejurările actuale, Germania ar fi obligată să 

acţioneze imediat, dacă ar avea loc un atac indirect. 

Dacă în lupta pe viaţă şi pe moarte cu Anglia s-ar folosi în Vest aviaţia 

militară, atunci ea ar fi legată prin armata rusă în Răsărit. Căci Germania ar 

putea acţiona defensiv pe frontul aerian şi ofensiv pe celălalt front, dar n-ar 

putea duce o ofensivă pe două fronturi. 

Începând din iarna 1940/1941 Germania a ajuns la recunoaşterea amară a 

faptului că, prin măsurile amintite mai sus, Rusia a devenit duşmanul Reichului. 

Consecinţele sunt imprevizibile, dar nu ne putem îndoi de hotărârea Reichului 

de a înfrunta toate eventualităţile.  

Având în vedere această situaţie serioasă, toate celelalte dorinţe trec pe 

planul al doilea. Hotărâtor e ca în lumea opusă Rusiei să nu ia naştere tensiuni şi 

dificultăţi inerente, prin care forţele pornite împotriva Uniunii Sovietice s-ar 

risipi sau nu s-ar lega. De aceea, el (Führerul) îi este recunoscător lui Antonescu 

că acesta a recunoscut de la sine greutatea situaţiei şi a declarat că nu insistă 

acum asupra soluţionării problemelor care ar putea să introducă tensiuni în 

blocul antirusesc.  

Indiferent cum ar fi distribuite drepturile în particular, organizarea 

întregii Europe ar trebui întreprinsă cu o privire largă spre viitor. Germania 

însăşi, pentru această organizare mai mare şi mai amplă, a adus jertfe grele pe 

câmpurile de luptă, câmpuri pe care niciodată ea nu ar fi obţinut un câştig 

teritorial pozitiv şi a renunţat la efective naţionale care s-au ridicat la sute de 

mii, pentru a nu crea piedici acelei mari reglementări de largă perspectivă. 

În privinţa acestei mari reglementări, situaţia lui Antonescu s-ar 

consolida, poporul român s-ar strânge în jurul său, iar la capătul acestor mari 

frământări ar fi pe deplin justificată atitudinea adoptată atât de el însuşi cât şi de 

poporul său.  

În particular, Führerul a rezumat situaţia în felul următor: 

1. Stalin nu ar ierta niciodată Germaniei că s-a opus înaintării sale în 

Balcani. 
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2. Uniunea Sovietică ar încerca, prin concentrarea instrumentelor ei de 

putere la graniţa ruso-germană, să împiedice Germania în realizarea unei cotituri 

hotărâtoare a războiului prin folosirea liberă a tuturor forţelor sale. Rusia doreşte 

astfel să oblige Germania să piardă timp şi speră astfel să câştige timp pentru 

Anglia şi pentru ea însăşi. 

3. Uniunea Sovietică va folosi orice eventuală slăbire a Germaniei ca o 

ocazie istorică unică pentru a acţiona împotriva statului pe care ea îl consideră 

principalul obstacol în continua sa expansiune în Europa. În afară de aceasta, 

Stalin va imobiliza prin atitudinea sa forţele japoneze şi va împiedica în acest fel 

Japonia să folosească întreaga sa forţă vis-à-vis de America. 

4. Uniunea Sovietică va încerca, prin atitudinea sa, să întărească dorinţa 

de rezistenţă a englezilor şi să îi dea Americii speranţa într-un aliat puternic pe 

continentul european. Rusia speră, înainte de toate, să poată împiedica 

terminarea războiului în anul 1941. În caz contrar, ea va fi decisă să suporte 

consecinţele. 

Cu puţine zile înainte de intervenţia Germaniei împotriva Iugoslaviei, 

Stalin a întărit în mod documentat această atitudine prin încheierea cunoscutului 

tratat cu Iugoslavia. Acest tratat este doar în aparenţă teoretic şi platonic. 

Practic, el ar fi întărit rezistenţa iugoslavă şi, de altfel, ar fi fost completat de 

obligaţia Rusiei de a livra Iugoslaviei arme şi muniţii. Doar repeziciunea acţiunii 

germane a împiedicat realizarea acestei obligaţii. 

Terminarea războiului balcanic a avut cu atât mai mult drept urmare 

faptul că Stalin şi-a adâncit relaţiile cu Anglia. În acel moment, se afla la Londra 

Cripps pentru a lucra, după convingerea părţii germane, în acest sens. 

Pentru Germania ar fi rezultat din această situaţie următoarele 

consecinţe: 

1. Ar fi fost constrânsă să îşi întărească continuu frontul de Răsărit – 

unde până acum întreţinea doar un număr neînsemnat de trupe – , în paralel cu 

trimiterile de trupe ruseşti. Germania ar fi fost obligată să se asigure înainte de 

toate prin comasarea în Răsărit de unităţi aeriene puternice. Aceste unităţi erau, 

de fapt, prevăzute pentru atacul asupra Angliei. 

2. În aceste împrejurări, el (Führerul) a crezut că nu poate să-şi asume 

responsabilitatea pentru realizarea atacului în vest. Un astfel de atac ar putea 

reuşi în mod sigur doar atunci când întreaga armată aeriană germană ar fi 

angajată pentru ofensivă. 

3. Din acest punct înainte, în conducerea războiului, Germania s-a 

familiarizat cu noile realităţi din Răsărit, cu toate consecinţele lor
187

. Germania 

se află în această privinţă într-o situaţie neplăcută, deoarece i s-ar putea astfel 

smulge iniţiativa de acţiune, ceea ce ar pune-o în situaţia numai să pareze 

                                      
187

 În Proclamaţia sa din 22 iunie 1941 către poporul german, Adolf Hitler a 

insistat, motivându-şi declaraţia de război, asupra pericolului unei agresiuni a U.R.S.S. 

(cf. Proclamaţia Führerului, Berlin, Buch-und Tiefdruck, 1941, p. 5-13). 
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loviturile, de la caz la caz. Acest lucru ar fi insuportabil din punct de vedere 

militar. 

 

 
 

Înainte de toate, există pericolul ca soarta războiului să nu se hotărască în 

1941, şi, ca în 1942, alături de creşterea din punct de vedere material a forţelor 

ruseşti, să câştige şi Anglia din acelaşi punct de vedere. În ultimele săptămâni 

situaţia s-a înrăutăţit în asemenea măsură, încât aducerea formaţiunilor militare 

ruseşti la graniţa de răsărit a Germaniei obliga Germania să comaseze în Răsărit 

tot mai multe divizii, să le priveze de o activitate fructuoasă, să le întrerupă 

pregătirea şi să le ţină într-o permanentă stare de alarmă.  

Astfel, rezultă tabloul unei mişcări de trupe care nu ar fi provocată de 

Germania. Germania ar fi obligată să ia măsuri de apărare, a căror neglijare nu 

ar fi justificată din punct de vedere politic şi economic. Este clar că în acest mod 

ar avea loc o acumulare de trupe de ambele părţi ale graniţei. O astfel de situaţie 

ar fi bogată în tensiuni şi posibilităţi conflictuale. În orice moment ar putea avea 

loc o descărcare. 

În calitate de conducător al poporului german şi de comandant suprem al 

armatei ar fi luat în această situaţie orice măsură pentru a fi gata şi pentru a nu 

exista nici un fel de surprize, care ar periclita viitorul Reichului şi al popoarelor 

aliate lui, printre care el (Führerul) numără în primul rând şi România. Este clar 

că, dacă această ciocnire ar avea loc, ar fi în joc soarta Europei. 

Contrar practicii engleze, el (Führerul) nu l-ar ruga totuşi în nici un caz 

pe Antonescu să îi acorde sprijin. Dacă Germania ar urma să fie obligată de a 

face pasul mai sus amintit, atunci armata germană ar fi înzestrată cu cele mai 

bune mijloace care au existat vreodată în istorie şi ar forţa deznodământul în 

mod precis în favoarea sa. Führerul aşteaptă, din partea României, ca ea să facă 

totul numai în interesul ei, pentru a uşura desfăşurarea acestei discuţii. El 

(Führerul) îl poate asigura deja acum pe Antonescu că, după terminarea 

conflictului, România va primi despăgubiri, care, atât cât interesează Germania, 

nu ar avea delimitări din punct de vedere teritorial. 
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În continuare, pe baza unor hărţi, Führerul a explicat înaintarea pe 

porţiuni a trupelor ruseşti de la graniţa finlandeză până la cea românească. El a 

amintit aici incursiunile aeriene ruseşti tot mai numeroase în spaţiul german. A 

venit momentul, în care la aceste incursiuni trebuie să se răspundă cu forţa, 

deoarece în cazul absenţei unei apărări, ruşii ar deveni tot mai neruşinaţi. Un 

spaţiu deosebit în dezbateri l-a ocupat, de asemenea pe baza hărţilor, prezentarea 

de către Führer a distribuirii forţelor aeriene ruseşti. Führerul şi Antonescu au 

fost de acord că ruşii vor încerca în mod sigur să atace din aer regiunile 

petrolifere şi Constanţa. De asemenea, trebuie să se ia în considerare acţiunile 

paraşutiştilor ruşi. Antonescu a prezentat, la rândul său, un plan de operaţii 

împotriva ruşilor, pe care l-a discutat din punct de vedere militar cu Führerul. În 

afară de aceasta, a prezentat în detaliu măsurile de apărare a României împotriva 

unui atac rusesc, de asemenea pe baza unor hărţi. Un loc deosebit în cadrul 

acestor discuţii l-au ocupat măsurile împotriva inundaţiilor, pe care România le 

luase deja, dar care, din cauza scăderii nivelului apei râurilor, vor deveni inutile. 

La o remarcă a Führerului, că el se întreabă dacă România ar urma chiar 

începând din primele zile să colaboreze la acţiunea împotriva Rusiei s-au dacă o 

rămânere a României în afara conflictului n-ar determina ruşii la o anumită 

reţinere faţă de teritoriul românesc, Antonescu a răspuns că el însuşi doreşte să 

lupte alături din prima zi.  

Ruşii vor bombarda zonele petrolifere şi, în cazul unei neagresiuni 

iniţiale din partea României şi „România nu i-ar ierta lui Antonescu niciodată, 

dacă ar lăsa armata română cu arma la picior, în timp ce trupele germane ar fi în 

marş prin România împotriva ruşilor”. De aceea, el este de părere că România 

din prima zi trebuie să participe activ la luptă. La sfârşit, s-a mai abordat 

problema Comandamentului Suprem din România. Führerul i-a explicat lui 

Antonescu că el (Führerul) intenţionează să-l lase să apară în faţa poporului 

român drept Comandant Suprem în acest spaţiu. El a explicat metoda prin care 

şi în alte ocazii comandanţii supremi ai armatei au procedat potrivit unor linii 

directoare elaborate, în general, la nivel central, dar individual posedau o 

libertate de acţiune relativ mare. 

În cazul României, un stat-major de legătură condus de Generalul 

Schobert s-ar îngriji de respectarea liniilor directoare operative generale şi totul 

ar fi reglementat în relaţiile cu acest stat-major de legătură. 

Antonescu a răspuns vizibil bucuros că el, ca soldat, acceptă cu plăcere 

această propunere de a fi Comandant Suprem, nu de dragul faimei, ci că promite 

să facă totul pentru a îndeplini cu succes misiunile ce îi revin. 

În încheiere, Antonescu a mulţumit Führerului pentru prezentarea clară 

şi sintetică a situaţiei internaţionale şi a poziţiei României. El a împărtăşit 

părerea Führerului în toate punctele. El, ca şi armata română şi poporul român, 

sunt extrem de siguri că Rusia, ca întotdeauna, reprezintă duşmanul comun, care 

intenţionează să acţioneze împotriva Germaniei sub dublul drapel al slavismului 

şi al anarhiei, deoarece Reichul este singura ţară din Europa consolidată în mod 

absolut din punct de vedere militar şi social. Ruşii ar dori să învingă Germania şi 
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apoi să reia înaintarea în Europa, pe care ei au început-o mereu timp de zece 

secole ca slavi, timp de trei secole sub ţari şi timp de două decenii sub Stalin. El 

este de acord cu Führerul şi cu faptul că Rusia se pregăteşte ca în momentul 

favorabil să înceapă lupta. 

Între Rusia, pe de o parte, şi Anglia şi America, pe de altă parte, s-ar 

încheia o înţelegere în momentul în care aceste ţări ar fi atins superioritate în 

înzestrarea cu arme. 

 

 
 

Referitor la colaborarea care există deja între Rusia şi Anglia, România a 

găsit mai multe indicii. Rusia, precum şi Iugoslavia şi Turcia, în spatele cărora 

se află bineînţeles Anglia, ar fi colaborat în mod absolut înaintea conflictului din 

Balcani.  

În momentul când Rusia şi-ar fi concentrat forţele la graniţa românească, 

turcii şi-ar fi strâns 25 până la 30 divizii în poziţii militare foarte dezavantajoase 

în Turcia europeană, iar în acelaşi timp Iugoslavia ar fi exercitat o presiune 

asupra României. 

Şi pe plan diplomatic s-ar fi simţit o asemenea colaborare. De la 

Moscova şi Washington ar fi avut loc simultan o apropiere de România, pentru a 

o determina să-şi schimbe cursul ei actual. Molotov
188

 a declarat ministrului 
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 Demers explicabil în tentativa de a desprinde România de Germania. Pentru 

detalii, vezi mai ales: Proclamaţia lui A. Hitler către poporul german din 22 iunie 1941; 

Nota M.A.E. al Germaniei adresată Guvernului Sovietic la 22 iunie 1941, cu anexele; 

Raportul M.A.E. german despre propaganda şi agitaţia politică a U.R.S.S. (cf. broşura 

Proclamaţia Führerului, text oficial, Berlin, Buch-und Tiefdruck, 1941, p. 11, 22-24, 

27, 34, 39). Referiri la eforturile Moscovei, în aprilie 1941, de a începe prin Grigore 
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plenipotenţiar Gafencu că acum a sosit momentul cel mai prielnic pentru o 

înţelegere între Rusia şi România şi s-a exprimat în cuvinte de cea mai înaltă 

apreciere la adresa aportului lui Antonescu ca om de stat. 

 

 
 

München, 1941: Hitler şi Antonescu au căzut de acord: 

Duşmanul va fi Rusia! 

 

Antonescu a adăugat că, după părerea sa, ar fi periculoasă o amânare a 

conflictului cu Rusia pentru victoria Axei. Dacă forţele armate ale Rusiei ar 

urma să se retragă puţin, atunci ele ar face acest lucru, doar pentru a câştiga 

timp. Forţa de rezistenţă a armatei nu trebuie apreciată prea mult şi populaţia îşi 

doreşte eliberarea. Poporul român se gândeşte zi şi noapte la ceasul răfuielii cu 

Rusia şi doreşte ca acest moment să sosească cât mai repede posibil, pentru a se 

putea răzbuna pentru tot ce i s-a întâmplat din partea Rusiei. 

Despre perspectivele unei lupte împotriva Rusiei, Antonescu s-a 

exprimat foarte pozitiv. Nu trebuie să ne lăsăm duşi în eroare de exemplele din 

istorie.  

În timp ce Napoleon, ca şi germanii înşişi, în 1917, a avut de luptat cu 

mari dificultăţi de spaţiu, spaţiul, ca aliat al Rusiei, este eliminat acum de către 

motorul din aer şi de pe pământ.  

                                                                                                    
Gafencu „o politică de apropiere rapidă cu România, pentru a face această ţară să 

renunţe la prietenia cu Germania” (p. 27).  
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Führerul a remarcat în legătură cu aceasta că e clar că scopul acţiunii 

constă nu numai în a nu permite armatelor ruseşti retragerea în vasta lor ţară, ci 

de a nimici aceste armate. 

În încheiere, a avut loc un dejun într-un cerc mai larg, după care 

Antonescu, într-o scurtă discuţie, şi-a luat rămas bun de la Führer. 

       

 Schmidt 

 
(Documents on German Foreign Policy 1918-1945

189
, Series D, vol. XII,  

London, HMSO, 1962, doc. nr. 614, p. 996-1006; Andreas Hillgruber, 

 Les entretiens secrets, p. 590-603; Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, 

Antonescu-Hitler, I, p. 93-105; Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 81-93). 

 

 

[6] 

 

Stenograma întocmită de Paul Otto Schmidt, la 10.VIII.1941, 

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu, 

Berdicev (Ucraina), 6 august 1941 

 

Berlin, 10 august 1941 

 

Führerul a înmânat, personal, Generalului Antonescu Crucea de Cavaler, 

în prezenţa feldmareşalilor Keitel şi von Rundstedt, a Generalului Jodl şi a 

colaboratorilor lor. Antonescu a fost însoţit de şeful său de Stat Major
190

 şi un 

aghiotant. 

Înainte de înmânarea decoraţiei, Führerul a declarat că, în urmă cu un an, 

când a decis să acorde României garanţii de inviolabilitate a frontierelor, a fost 

conştient că această măsură, ca şi celelalte care au urmat mai târziu, va 

determina Rusia, mai devreme sau mai târziu, să devină inamicul implacabil al 

Germaniei. În cursul ulterior al evenimentelor, Rusia a făcut, apoi, tot mai multe 

încercări de şantaj, aşa că el (Führerul) a trebuit să se hotărască pentru a acţiona 

rapid, ca să o ia înaintea inamicului, care, aşa cum ştim acum, era incredibil de 

bine înarmat. În legătură cu asta, el (Führerul) a întrebat România ce atitudine ar 

dori să adopte. Faptul că această ţară luptă astăzi de partea Germaniei, după ce a 

depăşit criza internă, într-o perioadă scurtă, se datorează exclusiv Generalului 

Antonescu, al cărui curaj, hotărâre, devotament şi voinţă de a munci au 

reprezentat valori ce nu pot fi măsurate cu exactitate, dar care au avut o 

extraordinară influenţă în desfăşurarea evenimentelor. Încă de la început 

Antonescu a avut încrederea personală a Führerului. 

                                      
189

  În continuare, se va cita: DGFP. 
190

 Generalul Alexandru Ioaniţiu. 
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De când armele au început să vorbească, Generalul a arătat curaj şi 

calităţi de conducător. Fără ezitare, el s-a plasat imediat de partea Germaniei şi 

în scurta perioadă de când conduce România a realiza lucruri extraordinare. În 

aceste condiţii, este o plăcere şi o mare satisfacţie pentru Führer să ştie că unităţi 

germane sunt, de asemenea, sub comanda Generalului Antonescu
191

. 

 

 
 

Paul Otto Schmidt, 

interpretul unei reuniuni Adolf Hitler – Philippe Pétain 

 

Eliberarea Basarabiei reprezintă primul succes pentru Antonescu şi el 

(Führerul) vrea să folosească această ocazie pentru a conferi Generalului 

Antonescu decoraţia prin care naţiunea germană răsplăteşte curajul, eroismul şi 

calităţile de conducere ale oamenilor ei. 

Generalul Antonescu a mulţumit în modul cel mai sincer pentru 

atitudinea înţelegătoare pe care Führerul a arătat-o întotdeauna faţă de el. 

Acceptă cu bucurie decoraţia în numele Armatei Române şi al poporului român. 

În felul acesta, el repetă asigurarea pe care i-a dat-o deja Führerului la prima 

întâlnire cu el, şi anume că Germania poate conta fără rezerve pe poporul român, 

pentru că, la urma urmelor, nu Generalul Antonescu singur a mers cu Germania; 

în spatele lui s-a aflat întregul popor. Germania poate avea încredere şi în viitor 

în viteaza şi onesta naţiune română. România se simte onorată că poate lupta 

împotriva duşmanului comun alături de Germania şi, astfel, să-şi contribuie la 

apărarea civilizaţiei. 

Apoi, Führerul a conferit Generalului Antonescu Crucea de Cavaler, 

precum şi Crucea de Fier, clasa I şi a II-a. 

Într-o scurtă convorbire, în prezenţa Feldmareşalului Keitel şi a 

colonelului Schmundt, care a urmat conferirii decoraţiei, Führerul a declarat că 

clarificarea rapidă a relaţiilor cu Rusia a fost foarte importantă. La începutul lui 

iunie el a avut convingerea că orice alt efort pentru a ajunge la o astfel de 

clarificare era tratat de ruşi într-o manieră de tergiversare, astfel încât conflictul 

inevitabil putea numai să fie amânat pentru cel mult una sau două luni. În felul 
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 Referire la Grupul Antonescu (Armatele 3 şi 4 Române, Armata 11 Germană).  



 105 

acesta, el s-ar fi declanşat într-o perioadă nefavorabilă pentru Germania, întrucât 

după mijlocul lunii august şi începutul lunii septembrie era dificil, din cauza 

vremii, să se înceapă o operaţiune militară împotriva Rusiei
192

. 

După lungi deliberări şi după o examinare profundă a propriei sale 

conştiinţe, el (Führerul) a ajuns la convingerea că lupta era iminentă. El 

mulţumeşte României pentru că şi-a dat seama imediat care este situaţia în ceea 

ce o priveşte şi nu a făcut nici un fel de dificultăţi. 

 

 
 

Problemele care trebuie să fie rezolvate sunt aceleaşi ca la începutul 

campaniei, adică mai întâi distrugerea forţei vii a inamicului şi, apoi, distrugerea 

sau capturarea centrelor industriale puternice şi a bazelor de materii prime ale 

Rusiei. În ceea ce priveşte prima chestiune, adică distrugerea forţei vii a 

duşmanului, ruşii înşişi au răspuns în maniera în care Führerul sperase 

întotdeauna, aproape sigur, fără însă a avea o certitudine. Ei au acceptat lupta în 

apropierea frontierei. Ţinând seama de concentrarea extraordinară a forţelor lor, 

probabil că nu le-a mai rămas nimic altceva de făcut, întrucât o retragere a unor 

mase puternic concentrate nu mai era posibilă. În felul acesta, cea mai mare 

parte a armatei a suferit o înfrângere zdrobitoare, fiind făcută fie prizonieră, fie 

alungată. Numai resturi ale acestora au reuşit să stabilească un nou front. 

Acestea însă sunt deja forţei de calitate mai slabă. 

Rezultatele înaintării germane pot fi apreciate după numărul prizonierilor 

şi mărimea prăzii: 900 000 prizonieri, 10 000 avioane, 13 000 tancuri, 10 400 

tunuri şi au fost capturate cantităţi considerabile de alte materiale. Întrucât, 

conform experienţei războiului mondial, sunt cel puţin doi răniţi la un prizonier, 

şi ruşii au luptat de data asta cu un fanatism deosebit, s-ar putea presupune că au 

fost scoşi din luptă 3 până la 4 milioane de soldaţi ruşi. Că ruşii au suferit 

pierderi grele este indicat şi de faptul că au fost combinate unele unităţi. În ceea 

ce priveşte al doilea obiectiv, anume ocuparea sau distrugerea centrelor 
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 Chiar şi aşa, faţă de programarea iniţială a Operaţiunii „Barbarossa”, cel 

mai târziu la data de 1 mai 1941, atacul contra U.R.S.S. a fost amânat din cauza 

conflictului din Balcani, astfel că, ulterior, săptămânile pierdute au fost luate în calcul 

pentru a explica eşecul din faţa Moscovei (decembrie 1941) şi – probabil – al întregii 

campanii din Est! 
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industriale sau a bazelor de materii prime, el (Führerul) speră ca luna viitoare să 

fie posibilă ocuparea Leningradului, cu centrul său industrial, regiunile 

mineraliere din sudul Ucrainei, zona industrială din jurul Harkovului şi zona 

industrială a Moscovei. El speră să atingă aceste obiective înainte de începerea 

vremii nefavorabile. 

Führerul a apreciat că următorul obiectiv major este atacarea 

Leningradului, care poate să înceapă peste două zile, îndreptarea unor „bucle” 

care mai persistă încă pe linia frontului şi distrugerea unităţilor care sunt 

încercuite în „pungi”. În continuare, trebuie să se înainteze în sud spre zonele 

mineraliere şi, în final, ca ultimă operaţiune, trebuie luată Moscova. 

Chiar dacă s-ar fi obţinut rezultate mai mari decât cel care au fost 

obţinute acum, n-ar fi fost totuşi posibilă o înaintare mai rapidă, din cauză că nu 

s-ar fi putut asigura aprovizionarea. În aceste condiţii, a fost un succes pentru 

Germania că, practic, ea a putut să repună în funcţiune întreaga reţea de căi 

ferate în teritoriul ocupat, în parte cu material rulant rusesc, dar şi cu material 

rulant german, după schimbarea ecartamentului. În toate condiţiile însă 

aprovizionarea trebuie asigurată înainte de începerea următoarei înaintări, dacă 

nu se doreşte repetarea aceleiaşi erori pe care a făcut-o o altă binecunoscută 

personalitate
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 în timpul acţiunilor împotriva Rusiei. 

În continuare, Führerul a discutat cu Antonescu unele probleme 

strategice, precum modul de acţiune în Ucraina, în special cu privire la 

posibilitatea de a împinge forţele ruseşti din sudul Ucrainei într-o „pungă”, 

încercuită de câteva divizii de tancuri. 

Antonescu a confirmat această posibilitate şi a explicat, cu ajutorul 

hărţii, planurile pe care le are în ceea ce priveşte Grupul de Armate aflat sub 

comanda sa. El a menţionat, în acest sens, că în zona în care acţionează el a 

lichidat toate punctele de rezistenţă în două săptămâni; şi a insistat, în mod 

repetat, că, după lichidarea diverselor „pungi”, acolo se află concentrate prea 

multe trupe, astfel că poate exista pericolul unor dificultăţi în aprovizionare. El a 

sugerat ca în primul rând diviziile italiene, care au fost aduse acum, să fie 

deplasate mai departe spre nord, ca să poată fi astfel prevenită aglomerarea de 

trupe. 

Führerul a răspuns că au fost deja date ordinele necesare pentru 

deplasarea italienilor şi pentru direcţionarea generală a trupelor spre nord. 

Antonescu a declarat, în continuare, că vrea să ocupe în sud nu numai 

Odessa, ci şi Sevastopolul şi Crimeea, ca să cuprindă astfel şi bazele aeriene ale 

ruşilor de pe care aviaţia acestora, cu noile lor bombardiere ce au o viteză de 

500 km, bombardează Constanţa. 

Cu ajutorul hărţii, Antonescu a prezentat mai departe planurile sale 

privind înaintarea în Ucraina spre est şi sud a trupelor pe care le comandă, fără 
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să prevadă totuşi date precise în legătură cu aceasta. El a indicat numai prin 

gesturi cu mâna direcţia generală de înaintare pe care o avea în vedere. 

După încheierea discuţiei, Führerul a avut o întâlnire cu Feldmareşalul 

von Rundstedt, în timp ce Antonescu era informat, într-o încăpere alăturată, 

despre intenţiile germane privind Kievul etc., de către colaboratori importanţi ai 

Feldmareşalului von Rundstedt. 

 
(DGFP, Series D, vol. XIII, London, HMSO, 1964, doc. nr. 188, p. 296-299; 

Andreas Hillgruber, Les entretiens secrets, doc. nr. 85, p. 622-626; 

Ion Calafeteanu, Români la Hitler, doc. nr. 13, p. 93-96). 

 

 

[7] 

 

Nota întocmită de Paul Otto Schmidt, la 17 februarie 1942, 

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu  

din 11 februarie 1942 

(Cartierul General al Führerului/„Wolfsschanze”) 

  

Führerul a amintit că la ultima întrevedere cu Antonescu operaţiunile 

împotriva Rusiei se aflau în plină desfăşurare. De atunci a venit o iarnă timpurie 

grea şi a trebuit să fie luate decizii importante. Ele erau necesare nu atât din 

cauza influenţei directe a frigului asupra trupelor, ci, într-o măsură mai mare, 

din cauza acţiunii temperaturii joase asupra mijloacelor de luptă şi de transport 

(maşini de luptă, tractoare, autovehicule), ca şi a efectului ei paralizant asupra 

circulaţiei pe calea ferată. 

La începutul lunii decembrie o operaţiune de succes a trebuit să fie 

întreruptă pentru că temperatura scăzuse până la minus 42
0
, în aceste condiţii 

fiind imposibilă continuarea ofensivei. Armata germană a fost nevoită să ia în 

considerare noi modalităţi pe care nu le folosise până atunci, pentru înfăptuirea 

aprovizionării la temperaturi de -35 până la -40 de grade. Nu numai şinele de 

cale ferată, dar şi garniturile de tren şi locomotivele au avut foarte mult de 

suferit din cauza frigului. De aceea, au trebuit să fie luate măsuri severe pentru 

păstrarea moralului de luptă şi a capacităţii de conducere, de care depindea 

soarta întregii campanii. Azi greutăţile sunt depăşite, iar tactica rusească de 

infiltrări şi de îngreunare a aprovizionării a eşuat. Cu aceasta, speranţa Angliei şi 

Rusiei de a constrânge trupele germane la o retragere napoleoniană a eşuat. 

Armata germană stă absolut ferm pe mari sectoare ale frontului şi se pregăteşte 

să închidă zonele în care se află încercuite trupe ruseşti, deşi, natural, 

operaţiunea aceasta se desfăşoară în timpul iernii mai încet decât vara, întrucât 

în condiţiile atmosferice de acum nu se poate înainta în medie decât 8-10 km pe 

zi. Primăvara va aduce cu sine libertatea totală de mişcare.  

În legătură cu luptele grele de la Harkov, care au fost foarte mult 

stânjenite de căderile de zăpadă, Führerul a avut cuvinte de apreciere pentru 
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comportarea trupelor române, în special a unităţii de schiori şi a unei divizii 

române. 

De acum înainte trupele germane vor ocupa, în esenţă, linia de front 

scurtată, aşa cum a fost prevăzut, chiar dacă în anumite locuri mai sunt de 

lichidat intrândurile ce mai există. 

Atacul Japoniei în Pacificul de Sud, care s-a răsfrânt atât de favorabil şi 

în alte direcţii, a dus la început la o uşurare a ruşilor în Siberia, care au deplasat 

pe frontul european diviziile ce staţionau acolo. Este vorba de aproximativ 22 

divizii, care, bineînţeles, tot în Siberia vor fi completate. 

 

 
 

Führerul a subliniat că el are în vedere numai o idee şi un plan: să 

întreprindă toate pregătirile ca, în măsura în care iarna permite, să dea deja 

lovituri grele ruşilor şi imediat ce zăpada se topeşte şi terenul se usucă să treacă 

la ofensivă. Pentru aceasta, trebuie întreprinse pregătiri mari şi întinse, la care 

trebuie să contribuie în mod esenţial şi românii, italienii şi ungurii. Operaţiunile 

împotriva ruşilor trebuie purtate cu scopul de a înfrânge definitiv forţa rusească. 

Nu este vorba numai de a ocupa teritoriul, ci, înainte de toate, de a se ajunge la 

zdrobirea şi dezarmarea ultimelor unităţi ruseşti. Astăzi, armata rusă este deja 

foarte mult slăbită. Multe divizii sunt de fapt numai rămăşiţe, dar sunt aruncate 

în luptă din nou cu acea lipsă de consideraţie faţă de oameni specific rusească. 

Au fost folosite chiar formaţii care, de fapt, nu erau pregătite pentru luptă. 

Astfel, divizia 269 de infanterie germană în cele 123 atacuri cărora le-a făcut 

faţă cu bine într-un interval de cinci săptămâni a trebuit să lupte şi împotriva 

unor trupe ruseşti de construcţii. În aceste condiţii pierderile ruşilor sunt uşor de 

imaginat. Armata rusă de astăzi nu se poate compara cu vechile trupe ruseşti din 

vara anului 1941. Imediat ce va veni primăvara, timpul va fi din nou favorabil 

pentru Germania şi aliaţii săi. 

Actualmente, preocuparea Germaniei este de a menţine frontul şi de a 

echipa material armata pentru ofensivă, în aşa fel ca ea să poată acţiona în 

punctele hotărâtoare cu o superioritate zdrobitoare. 
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În continuare, Führerul s-a referit la experienţele din lunile trecute. S-a 

văzut că armamentul german, care în Europa Occidentală s-a dovedit foarte bun, 

în Răsărit este prea greu. Aici o ploaie de 3-4 ore imobilizează de fapt 

armamentul greu pentru 2-3 zile. Cu toate acestea, nu vrea să renunţe la 

armamentul german; căci ştie că acesta a repurtat victorii unice în vest, iar pe un 

sistem de şosele bun se comportă excelent. Datorită greutăţii, el nu este potrivit 

pentru câmpia rusă fără drumuri. 

A doua învăţătură a fost în domeniul tancurilor şi al apărării antitanc, 

care a fost aplicată la noul model. Noile tancuri sunt astfel echipate că ele ar 

putea fi caracterizate ca distrugătoare de tancuri, în timp ce apărarea antitanc, 

prin descoperirea epocală a unei noi arme, a devenit extraordinar de eficientă. A 

treia învăţătură a fost în legătură cu transportul. Mijloacele de transport germane 

sunt, în Germania însăşi şi într-un grad şi mai înalt în Prusia Orientală, rezistente 

la frig. Dar şi aici, luând ca bază experienţele din Rusia, au fost introduse 

inovaţii, înainte de toate, motorul cu răcirea cu aer, iar la calea ferată, 

locomotivele cu tender suplimentar şi o mantelare deosebită, aşa că pentru iarna 

viitoare sunt excluse surprize de genul celor din acest an. 

La remarca lui Antonescu că el speră, totuşi, că până la iarna viitoare 

războiul se va încheia cu succes, Führerul a răspuns că în orice caz el se 

pregăteşte pentru toate posibilităţile, inclusiv pentru o nouă campanie de iarnă. 

Războiul se apropie de sfârşit mai degrabă în est, decât în vest. Situaţia Angliei 

este în actualele circumstanţe deosebit de nesigură. Marele plan al unei 

debarcări în Norvegia nu mai este uşor de realizat de către englezi, întrucât 

aceştia în situaţia actuală nu mai ştiu încotro să-şi îndrepte forţele disponibile: 

spre Norvegia, spre Africa de Nord sau spre India, Australia sau Noua Zeelandă. 

Întrucât războiul a căpătat un caracter mondial, greutăţile pentru Anglia se 

amplifică de la o zi la alta. Se poate astfel imagina că Anglia nu va reuşi, cu 

mijloacele de transport disponibile, să ia măsuri de apărare peste tot unde 

acestea sunt necesare. 

În ceea ce priveşte Rusia, nu este sigur dacă şi după înfrângerea armatei 

ruse regulate nu va continua încă mult timp, dincolo de Ural, un război de 

partizani. În acest caz se vor forma 50-60 divizii din cele mai bune trupe, care 

vor lupta ani de zile împotriva restului armatei ruse dincolo de Ural şi în 

Orientul îndepărtat.  

Antonescu a mulţumit Führerului pentru expunerea asupra situaţiei din 

Europa, din lume şi de pe frontul rusesc. Problemele europene pot fi rezolvate 

definitiv numai dacă ruşii sunt înfrânţi. De aceea, sarcina cea mai stringentă este 

înfrângerea ruşilor, care reprezintă din punct de vedere militar, cât şi social cel 

mai mare pericol nu numai pentru popoarele statelor europene, ci şi pentru 

civilizaţia europeană. 

Trecând la situaţia de pe frontul rusesc, Antonescu a subliniat că aceasta 

nu l-a speriat niciodată. Orice specialist putea să spună dinainte că ruşii vor 

folosi iarna pentru a face greutăţi, chiar mari greutăţi, armatelor germane şi 

aliate, cum a fost cazul de fapt şi până acum. 
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Führerul a arătat că dintr-o cuvântare a lui Timoşenko reiese că acesta 

vede unica salvare a Rusiei într-o campanie de iarnă cu ajutorul trupelor 

siberiene şi din Ural şi cu folosirea cavaleriei, prin care el vrea să-i ameninţe pe 

germani printr-o nouă tactică operativă neobişnuită de infiltrare şi să-i oblige la 

o retragere în decursul căreia aceştia să piardă materialul şi armamentul lor greu. 

În mod sigur, Timoşenko crede că în acest fel el poate să provoace pentru a doua 

oară o catastrofă napoleoniană. Au fost poate luni în care se părea că acest plan 

are şanse de reuşită, dacă armata germană nu şi-ar fi revenit şi nu ar fi ieşit din 

starea de demoralizare în care se găsea, după ce el (Führerul) a preluat 

conducerea, deoarece unii comandanţi militari nu erau la înălţimea situaţiei. 

Antonescu a răspuns că el întoarce în fiecare dimineaţă filele 

calendarului cu aceeaşi bucurie ca a Führerului şi constată că primăvara s-a mai 

apropiat cu o zi. El este convins că armata rusă nu mai prezintă o forţă reală şi se 

va afunda în haos, dacă în primăvară frontul ei este atacat energic. 

Este regretabil că în toamnă nu s-a reuşit să se pună mâna pe cele patru 

linii de cale ferată de la Moscova spre Caucaz şi pe linia Moscova-Leningrad. 

Dacă s-ar pătrunde în zona Orel, atunci s-ar putea paraliza aprovizionarea 

ruşilor, în special cu material englez şi american, peste Caucaz. 

În rezumat, Antonescu a declarat că, în ceea ce priveşte sfârşitul 

războiului, el este la fel de liniştit ca în prima zi. Are încredere deplină într-o 

victorie germană şi speră ca aceasta să se producă cât mai curând posibil, pentru 

ca în felul acesta să se deschidă calea pentru rezolvarea problemelor europene şi 

mondiale. 

În acest moment i s-a înmânat Führerului comunicarea despre căderea 

portului Singapore. El i-a dat-o mai departe lui Antonescu cu cuvintele că îi 

comunică o veste îmbucurătoare – şi în acelaşi timp tristă – despre căderea, 

recent comunicată, a portului Singapore. 

Antonescu a observat că japonezii folosesc o şansă unică în istoria rasei 

galbene şi ei culeg în Asia de răsărit, ca şi în mările sudului fructele coapte ale 

acestei situaţii unice. 

Revenind la situaţia Rusiei, Antonescu s-a referit la minciunile împotriva 

României şi a propriei sale persoane puse în circulaţie de partea rusă şi engleză. 

El are „privilegiul” de a fi unul dintre oamenii de stat cei mai atacaţi de Londra 

şi Moscova. Încă o dată el îşi exprimă convingerea privind victoria sigură asupra 

ruşilor, pe care, de altfel, o împărtăşeşte şi poporul român. Trebuie să se facă 

acum un ultim efort, întrucât, dacă ruşii s-ar afla la răsărit de Volga, n-ar mai 

putea să se reorganizeze. Le-ar lipsi atunci atât mijloacele de transport, cât şi 

baza de aprovizionare pentru popor şi armată. El este sigur că în primăvară şi în 

vară se vor arăta urmările înfrângerilor anterioare ale ruşilor, printr-o 

dezorganizare de-a dreptul catastrofală a hinterlandului lor, dezorganizare care, 

printr-o retragere masivă pripită, ar conduce la un adevărat haos şi la o 

catastrofă în aprovizionare, precum şi la epidemii, în cursul cărora ruşii vor 

pierde probabil 20 milioane de oameni. De aceea, aşa cum s-a mai spus, acum 

trebuie făcut un ultim efort din partea Germaniei şi a aliaţilor ei, aşa că soarta lui 
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Timoşenko şi Stalin este hotărâtă. În scrisoarea pe care a transmis-o Führerului 

prin maiorul Engel, el a dat deja asigurarea, pe care vrea s-o repete acum, că 

România stă la dispoziţia Reichului german cu toate resursele sale militare şi 

economice.  

 

  
 

Cartierul General German, 29 decembrie 1941: 

Adolf Hitler îi scrie Mareşalului Antonescu solicitându-i 

sprijin pentru Războiul din Est, în primul rând petrol şi benzină 

 

Dacă războiul durează mai mult, vor rezulta iarăşi noi greutăţi. De aceea, 

el speră ca, la scurt timp după încheierea războiului pe frontul rusesc, armata 

germană să poată să se îndrepte contra englezilor. Efortului american de război 

nu-i acordă o importanţă hotărâtoare, în ciuda sumelor uriaşe cheltuite în acest 

scop. S-ar putea, ce-i drept, strânge relativ repede materiale şi oameni pentru o 

armată, însă un corp de ofiţeri de elită, comandanţi de regimente, generali de 

divizie sau conducători de corpuri de armată nu se scot din pământ. Pentru 

aceasta trebuie să existe o lungă tradiţie. Din dolari în nici un caz nu se poate 

pune pe picioare o armată. De când japonezii au învins forţa navală americană în 

maniera în care au făcut-o, el nu-şi mai face nici o grijă în ceea ce priveşte o 

ameninţare din partea americană.  

După ce a vorbit până acum într-o anumită măsură ca european, el ar 

vrea acum să adauge câteva observaţii ca român, ca acela care este răspunzător 

în faţa poporului român. În calitate de conducător al poporului român, el ştie, ca 

şi acesta, că ţara sa joacă numai un rol modest în raport cu dimensiunea uriaşă a 
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evenimentelor şi, în comparaţie cu ceea ce face Germania, are numai o 

contribuţie restrânsă la eliberarea şi instaurarea noii ordini în Europa. Cu toate 

acestea, speră că în noua ordine europeană care se dezvoltă României i se va 

acorda locul pe care îl merită de drept. 

Antonescu a început, apoi, să vorbească despre trecutul foarte apropiat, 

prezentând modul cum a preluat conducerea ţării după lovitura de stat de la 6 

septembrie 1940 împotriva lui Carol al II-lea. Atunci, România suferise grele 

pierderi teritoriale şi, ca urmare a proastei gospodăriri a regimului precedent, era 

ruinată. La realizarea loviturii de stat, el (Antonescu) a spus de la început că 

România trebuie să ducă o politică externă complet nouă. Împreună cu Minai 

Antonescu, el a avut curajul să se pronunţe pentru o politică germană, deşi 

atunci întregul popor român, sub impresia Dictatului de la Viena, a tratatului de 

la Craiova şi a ultimatumului lui Molotov avea o atitudine antigermană, întrucât 

toate pierderile teritoriale erau puse în legătură cu acţiunea Axei. El a explicat 

totuşi poporului român că este necesară o politică alături de Germania şi că este 

convins că poporul român a fost pedepsit din cauza greşelilor unui regim
 

incapabil, dar că, în final, i se vor acorda locul şi drepturile care i se cuvin. În 

continuare, Antonescu a arătat că această politică a fost aprobată şi întărită de 

întregul popor român prin două plebiscite, la primul fiind numai 24 000 voturi 

împotrivă şi 350 000 abţineri, iar la cel de-al doilea numai 100 voturi contra şi 

150 000 abţineri. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că poporul român urmează 

în unanimitate politica lui Antonescu alături de Germania. În ciuda greutăţilor 

pe care le-au adus cu sine schimbarea regimului, cutremurul de pământ, criza 

economică din anul 1940 şi lupta împotriva Legiunii, în întreaga perioadă s-a 

realizat reconstrucţia armatei. 

Apoi, au urmat manifestări ale unor oameni ce ocupă în cadrul Axei 

poziţii înalte, care au zdruncinat încrederea de care el se bucură în România. El 

(Antonescu) nu vrea să se plângă, dar îl roagă pe Führer pur şi simplu să 

înţeleagă situaţia sa. El a spus poporului român că, dacă îl urmează în linişte, 

toate drepturile sale vor fi restabilite în cazul unei victorii complete. Ca 

european, el a înţeles pe deplin că în condiţiile de atunci Germania avea nevoie 

de linişte în Balcani şi de asigurarea aprovizionării cu petrol şi de aceea a luat 

anumite hotărâri. 

Manifestaţiile care au avut loc în ianuarie la Budapesta au căzut ca o 

bombă la Bucureşti, în special referirea la declaraţia, după care toate forţele 

Axei, ceea ce înseamnă inclusiv ale României, luptă împotriva Angliei şi 

Americii şi pentru revizuirea tratatelor şi graniţelor. În afară de aceasta, la 

Budapesta s-a declarat că Germania este bucuroasă că s-a făcut dreptate 

Ungariei şi s-a făcut din nou referire la declaraţia de la München. Aceste 

declaraţii, a continuat Antonescu puţin iritat, au provocat o explozie din partea 

opoziţiei din România, care a arătat poporului că mareşalul Antonescu ar fi un 

trădător al ţarii dacă el pledează pentru revizuirea graniţelor în sensul Axei. 

Aceste cuvinte au strâns la un loc pe liberali, pe oamenii lui Maniu şi pe 

comunişti. 
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Antonescu a subliniat că, spre deosebire de Ungaria, el nu a făcut 

niciodată uz de declaraţiile oficiale pe care Führerul şi ministrul de Externe al 

Reichului i le-au făcut în vizitele sale oficiale. Astfel, el nu a vorbit niciodată 

deschis că Führerul i-a spus la Viena că încă nu s-au scris ultimele pagini ale 

istoriei României. Tot atât de puţin s-a folosit el în scopuri politice de toastul 

ministrului de Externe al Reichului privind „la Grande Roumanie”, întrucât prin 

indiscreţii de acest gen ar fi putut apărea complicaţii, care ar fi dăunat efortului 

de război comun şi colaborării armonioase. Poporul roman nu ştie deci ce i s-a 

spus lui (Antonescu) la Roma şi Berlin despre situaţia viitoare a României şi de 

aceea este atât de sensibil faţă de cunoscutele manifestări ungarele de la 

Budapesta. 

Antonescu a declarat că scopul urmărit de el este să salveze România, în 

răsărit să câştige garanţiile necesare împotriva duşmanului slav şi să aştepte 

liniştit sfârşitul războiului, cu credinţa în spiritul de dreptate al Führerului, care, 

ca mare patriot, în mod sigur înţelege că patria se apără. 

 

 
 

Acum poporul român urmăreşte cu mare atenţie orice declaraţie sau 

manifestare a oamenilor de stat din Berlin şi Roma. 

În timp ce poporul român s-a arătat gata să-şi jertfească tot petrolul şi 

recolta, chiar cu preţul reducerii raţiei sale de pâine şi renunţării la propriile 

rezerve, în aşa fel încât, parţial, chiar industria suferă din cauza lipsei de păcură 

şi în timp ce el s-a declarat gata să crească producţia de petrol până la punctul de 

epuizare, poporul român este permanent ameninţat de Ungaria. În acelaşi timp 

însă, Ungaria este obiectul unor atenţii deosebite din partea oamenilor de stat ai 

„ţărilor Axei”. În aceste condiţii, Führerul poate înţelege în ce stare sufletească 

se află România. El (Antonescu) se întreabă ce interese are Axa şi în special 

Germania să slăbească poziţia lui Antonescu, fără ca prin aceasta să fie întărită 

cu ceva poziţia lui Bárdossy; căci aceasta, în general, nu are nici un ecou în 

România. Poporul român pretinde că Ungaria trebuie să-şi preia partea sa la 

efortul comun de război, ori să suporte consecinţele. El (Antonescu) şi-a dat 

cuvântul să pună la dispoziţie întreaga sa armată şi îşi va ţine cuvântul. El ar 
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putea să mobilizeze şi mai multe trupe, dacă ar fi necesar şi să trimită pe front 

un milion de oameni. Fără îndoială, ar fi necesar un anumit ajutor din partea 

Germaniei pentru echiparea acestei armate cu material de război. România are 

nevoie însă pentru aceasta de asigurarea că Ungaria nici în timpul războiului, 

nici după nu va avea în nici un fel o poziţie avantajoasă. Antonescu a înmânat 

apoi Führerului un Memorandum în limba germană, în care prezintă toată 

această succesiune de idei şi îl roagă pe Führer, dacă poate să ia cunoştinţă, pe 

scurt, de conţinutul lui. Nu vreau să mă laud, a declarat în continuare Antonescu, 

dar trebuie totuşi să arăt că România a cheltuit până acum pentru războiul 

comun 200 miliarde lei şi a mobilizat 700 000 oameni. Pierderile româneşti se 

cifrează la 54 000 ofiţeri = 25% din corpul ofiţeresc şi 130 000 soldaţi = 23% 

din efective. Cu armata română reînarmată şi cu efectivele completate, el 

(Antonescu) se pune la dispoziţia Führerului oricând şi este gata să mărşăluiască 

până în Caucaz şi în Ural. 

În continuare, el a adus din nou vorba de neliniştea pe care o trezeşte în 

România atitudinea Ungariei şi Bulgariei. El s-a referit, în special, la un articol 

al lui Bárdossy şi la o declaraţie a şefului Marelui Stat Major al armatei ungare, 

după care trebuie să fie împiedicată repetarea evenimentelor din 1918 prin 

pregătirea unei armate ungare de 300 000 de oameni. Ce înseamnă asta? Ungaria 

face astfel aluzie la o nouă revoluţie? În acest caz este cea mai mare prostie dacă 

Ungaria crede că ar putea să menţină ordinea. Fiindcă în această privinţă 

Ungaria este atât din punct de vedere militar, cât şi social unul dintre cei mai 

slabi factori. 

Führerul a pus ca explicaţiile precedente, ca şi cele următoare să-i fie 

traduse numai parţial în germană. El i-a răspuns lui Antonescu că a putut să-i 

înţeleagă ideile din textul francez şi a declarat că atunci când Germania şi Italia 

au luat hotărârea de arbitraj de la Viena, nici una dintre cele două naţiuni nu era 

încântată de aceasta. Dimpotrivă, regele României s-a adresat Führerului cu 

rugămintea ca într-o situaţie critică Germania să-şi impună influenţa pentru a 

preveni o situaţie catastrofală pentru România. Cauzele acestei catastrofe se 

aflau în politica de asistenţă britanică în care intrase România. România însăşi 

este răspunzătoare pentru aceste greutăţi. 

Anglia a încercat să creeze o coaliţie cu Rusia şi alte ţări împotriva 

Germaniei, afirmând că Germania ar vrea să anexeze ţările baltice. Desigur, 

aceasta era o minciună sfruntată. De asemenea, s-a afirmat că Germania ar vrea 

să cuprindă Finlanda; era o minciună prostească. După alte afirmaţii, Germania 

ar fi avut intenţii cu privire la Basarabia. Era absurd. În toate cazurile, Anglia a 

încercat, pe baza acestor afirmaţii false, să pună pe picioare o coaliţie europeană 

împotriva Germaniei, în care să includă în special Rusia. Germania a declarat în 

mod sincer, încă înainte de războiul din vest şi din Norvegia, că toate aceste 

afirmaţii sunt inexacte şi guvernul britanic cunoştea foarte bine aceasta. 

Când ministrul de Externe al Reichului a plecat la Moscova, el le-a 

explicat ruşilor că toate afirmaţiile englezilor referitoare la teritoriile amintite 

erau lipsite de orice bază. Dacă Germania nu ar fi avut atunci această atitudine 
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faţă de Rusia, ea s-ar fi complicat încă din anii 1939 şi 1940 cu un al doilea 

front, împotriva Franţei şi Angliei în vest şi a Rusiei în est. Acest război pe două 

fronturi ar fi dus la zdrobirea Germaniei şi aceasta ar fi atras după sine şi 

distrugerea României, Ungariei, Bulgariei, statelor baltice şi Finlandei, căci dacă 

Germania nu era în situaţia de a se opune acestor duşmani, în mod sigur, restul 

statelor ar fi fost înlăturate de aceştia. 

Atitudinea regelui român în perioada următoare a fost atât de 

revoltătoare, că el însuşi la întrevederea cu Führerul a făcut acestuia propunerea 

să anexeze Slovacia şi Rusia Carpatică şi să se construiască prin acest teritoriu o 

autostradă şi o cale ferată cu scopul de a stabili o legătură directă între Germania 

şi România. El (Führerul) i-a declarat atunci regelui român că nu are nici un 

interes în acest proiect. Totuşi, regele a acceptat varianta engleză, după care 

România şi Basarabia, chipurile, ar fi fost ameninţate de Germania şi a primit 

garanţia britanică. După aceasta, a urmat declaraţia guvernului Reichului, în care 

toate aceste ipoteze erau respinse ca minciuni şi s-a observat un dezinteres al 

Reichului pentru aceste regiuni. 

Ca urmare, a izbucnit apoi criza privind România, în cursul căreia regele 

s-a adresat Führerului cu rugămintea ca Germania şi Italia să-i acorde ajutor 

împotriva Rusiei, Ungariei şi Bulgariei. Întrucât înaintea războiului cu Franţa 

Germania nu avea nici un fel de trupe în România şi armata română, la rândul ei, 

dispunea de forţe slabe, singura cale pentru aplanarea unui conflict era un 

arbitraj între România, Ungaria şi Bulgaria. Acest arbitraj a fost primit cu multă 

răceală la Budapesta şi Bucureşti, dar la Moscova, din cauza garanţiei germane 

pentru România, Reichul a apărut ca un duşman al Rusiei. Europa ajunsese la un 

punct crucial. Acum este vorba dacă bolşevismul va fi sau nu înfrânt. Dacă 

reuşim să-l înfrângem şi dacă popoarele legate prin arbitrajul de la Viena îl 

resping, nimeni nu ne împiedică s-o facem. Acum, pentru ambele părţi, 

indiferent dacă una ar fi învingătoare, iar alta învinsă, un conflict între ele ar 

atrage după sine cele mai grele urmări. Pe moment nu se poate face nimic mai 

bun, decât să se evite de către fiecare parte, în orice condiţii, o explozie. 

Vizita ministrului de Externe al Reichului la Budapesta a obligat Ungaria 

la o contribuţie de sânge mai mare şi s-a potrivit ca altfel să se întărească poziţia 

lui Antonescu. Intenţia ministrului de Externe al Reichului şi a feldmareşalului 

Keitel de a atrage mai puternic Ungaria a reuşit. Ungaria va pune mai multe 

forţe la dispoziţie pentru lupta comună. Antonescu a răspuns că explicaţiile 

Führerului sunt extrem de logice. Totuşi, Führerul nu poate să condamne un 

popor numai pentru că a avut odată un rege incapabil, care mai era şi prizonierul 

intereselor evreieşti. Carol nu a făcut politica poporului român, el a urmat linia 

ordonată de Londra şi Paris şi numai pe marginea prăpastiei el (Antonescu) a 

reuşit să salveze poporul şi să-l doboare pe rege, care avea tot poporul împotriva 

lui. De atunci poporul român şi-a dovedit deja calităţile. El nu a optat pentru 

Axă din oportunism politic, ci pentru că interesele sale sunt legate de Germania 

şi împărtăşeşte aceeaşi concepţie filozofică despre lume. Poporul român stă 
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neclintit în încleştarea de pe câmpurile de luptă cu speranţa unui tratament drept 

după război.  

În continuare, Antonescu a trecut în revistă încă o dată jertfele României: 

el a vorbit de 40 000 morţi, din care 2 000 sunt ofiţeri, şi de 110 000 răniţi, de 

pericolul inflaţionist, de emisiunea statului în valoare totală de 34 000 000 lei, 

de producţia totală de 5 300 000 tone de petrol, din care 3 900 000 tone au fost 

exportate în ţările Axei, şi a afirmat că 80% din totalul exportului de petrol a 

fost dat Germaniei şi ţărilor Axei. De asemenea, 90% din comerţul exterior se 

derulează pe această direcţie. Din cauza cumpărăturilor masive România s-a 

golit de mărfuri. Poporul este gata de orice jertfă, pentru a obţine victoria pe 

front împotriva ruşilor; căci el ştie că este vorba de o luptă pe viaţă şi pe moarte. 

În acest timp Ungaria refuză. În producţia de petrol n-a realizat nimic, atât în 

ceea ce priveşte producţia, cât şi rezervele. O situaţie similară este în 

colaborarea militară.  

În plus, Ungaria ofensează permanent România. În timpul luptelor grele 

pentru Odessa, radio Budapesta a făcut în fiecare zi propagandă împotriva 

armatei române şi a lui Antonescu. Din păcate, o parte din această propagandă a 

fost reluată de Roma. Faptul că Ungaria este reţinută în coparticiparea sa la 

război îngrijorează serios România, în ceea ce priveşte perioada de după război, 

cu atât mai mult cu cât nici Bulgaria nu a fost atinsă de război. Führerul a 

răspuns că el nu poate să fie de acord cu concluzia lui Antonescu, conform 

căreia Ungaria şi Bulgaria ar rămâne după război complet intacte, atât din punct 

de vedere material, cât şi uman. El va face tot ceea ce stă în puterea lui 

(Führerului) pentru ca Ungaria să participe la război, altfel decât până acum. 

Bulgariei i s-a cerut pur şi simplu să ocupe temporar anumite teritorii din Serbia 

ca să le pacifice, pentru ca diviziile germane de acolo să fie retrase şi să fie 

angajate în luptele din Rusia.  

În desfăşurarea în continuare a convorbirii, Führerul a exprimat lui 

Antonescu înalta sa apreciere pentru marile realizări ale României şi pentru 

jertfele aduse de populaţia sa şi a declarat că scopul lui este să obţină o mai 

puternică participare prin jertfe de sânge şi materiale, în special în domeniul 

petrolului, din partea Ungariei.  

Nu se poate accepta ca o ţară să se menajeze şi numai alţii să facă jertfe. 

Scopul lui (Führerului) este de a obliga Ungaria să-şi aducă partea sa de jertfe şi 

nu să stea deoparte, inactivă.  

În încheierea acestei întrevederi, Führerul şi mareşalul Antonescu s-au 

angajat într-o discuţie deschisă de o prezentare a situaţiei de pe frontul de răsărit 

făcută de generalul Jodl. 

În final, s-a servit o gustare în cerc restrâns. 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II, 

p. 44-57; traducere – Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 111-122). 
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[8] 

 

11 februarie 1942, Cartierul General al Führerului/”Wolfsschanze”, 

întrevederea Adolf Hitler – Ion Antonescu 

potrivit notei dictată a doua zi de Mareşal colonelului Radu Davidescu, 

Şeful Cabinetului Militar 

 

EXTRAS 

DIN DOSARUL VIZITA DOMNULUI MAREŞAL ANTONESCU 

LA FÜHRERUL ADOLF HITLER 

 

CONVERSAŢIA  

dintre Domnul Mareşal Antonescu şi Führerul 

 

Conversaţia a durat 2´ ore înainte de dejun 

Conversaţia a durat 1´ oră după dejun 

 

Führerul a început cu expunerea generală asupra frontului de Est, arătând 

cum vede situaţia în ansamblu, lăsând destul de clar să iasă în relief că au fost 

lucruri neprevăzute la timp, că unele defecţiuni ale comandanţilor sau chiar ale 

soldaţilor l-a obligat să ia comanda şi măsuri drastice în acord cu situaţia. 

S-a găsit un ordin al lui Timoşenko în care se spunea ca să nu se facă 

nici un menajament în oameni, să se pătrundă adânc în spatele frontului pentru a 

distruge depozitele, centrele de transmisiuni spre a determina astfel retragerea 

întregului front şi repeta 1812. 

Ca răspuns la această tactică, a dispus: oricine şi oriunde pătrunde, să nu 

părăsească frontul ci să dea lupta; cine părăseşte frontul să fie sancţionat cât mai 

sever. Datorită acestor dispoziţiuni ruse şi germane s-au creat situaţii tactice şi 

strategice paradoxale dar desigur că cu toate pierderile, s-a răsturnat tactica lui 

Timoşenko căci în prezent frontul ţine destul de bine şi nu vede nici un pericol, 

din contră ruşii uzează total şi barbar toate forţele încă disponibile. 

A doua parte a expunerii: iarna a fost un foarte mare adversar al tuturor 

mijloacelor noastre de la avion la tanc şi servicii. Mijloacele grele care au dat 

succese în altă parte, aici în frig şi zăpadă nu au dat nimic. 

Această surpriză pentru comandamentul german a determinat la o 

organizare de divizii mai uşoare şi să treacă de la moto la hipo pentru a putea să 

ducă pe acest teatru, operaţiunile de terminare. 

În privinţa operaţiunilor viitoare: planuri în curs; se pregătesc acţiuni, 

sunt mari rezerve, mijloace noi de luptă cu care vor da probabil trupele lupte mai 

bine ca la începutul campaniei. S-au perfecţionat pătrunderea tunului anticar şi 

prin organizare mobilitatea diviziei şi posibilităţii manevriere pe teren rus. 

Führerul a spus că este decis să termine în această vară, până la limita 

maximă, urmărirea pentru distrugerea şi scoaterea din luptă definitiv a ruşilor. 
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Ajutorul american şi englez nu va fi eficace; primele înfrângeri ruseşti 

vor duce şi la pierderea legăturii cu exteriorul şi nimic nu mai e posibil căci au 

pierdut cei mai buni soldaţi şi materiale şi acum fac numai improvizaţii. 

Pătrunderile ruseşti vor fi oprite căci rezervele merg spre puncte vulnerabile. 

Ansamblul operaţiunilor mondiale: important intrarea Japoniei în acţiune 

care va uşura mult operaţiunile militare. 

Nu mi-a vorbit în nici un fel de ceilalţi aliaţi ci de trupele române. A 

spus că un regiment de skiori a avut un succes considerabil iar seara mi-a spus 

că Div. I-a a cucerit Alexandrovska (sector Dniepetrovsck). 

A vorbit de greutăţile de aprovizionare germane şi a întrebuinţat chiar 

termeni aspri contra comandamentelor şi comandanţilor germani care au dat 

dovadă de uzare, sau acte de neîncredere ceea ce a determinat măsuri drastice 

contra lor şi acum situaţia este considerabil ameliorată şi chiar soldaţii care au 

avut aerul că se clătinau, s-au călit şi şi-au dat seama că acţiunea din spate nu 

prezintă un mare pericol şi nu se mai intimidează ci rămân pe loc (deci cazuri de 

defecţiune pentru comandamente şi pentru soldaţi).  

Nu a făcut nici o indiscreţie în privinţa planurilor de operaţii pe alte 

teatre de operaţiuni. 

A admirat şi adus elogii comandanţilor şi armatei japoneze, dovedind cu 

această ocazie că este o armată de primul ordin capabilă de cele mai mari 

surprize. 

Ascultând ce spunea despre Japonia, bănuiam dacă nu invidia dar cel 

puţin nostalgia ce i-o provoca această acţiune japoneză, care punea în umbră 

acţiunea lui şi a armatei germane. 

Mi-a mulţumit ca şi altădată pentru loialitatea cu care servesc cauza 

comună, lăsând să înţeleg (fără a spune precis) că nu a găsit aceiaşi înţelegere la 

toţi. Mi-a subliniat că România joacă un mare rol în această acţiune. 

I-am arătat Führerului toate impresiile mele actuale şi viitoare asupra 

posibilităţilor ruseşti şi pe care nu le socotesc mari, datorită pierderilor suferite. 

Am arătat că România este decisă să continue cu aceeaşi contribuţie 

lupta începută pentru că e luptă. 

Am arătat că în lupta din vara anului 1941 s-au pierdut foarte mult mulţi 

ofiţeri şi soldaţi din cei mai bine instruiţi, foarte mult material şi muniţii; am 

scos în evidenţă – în comparaţie cu alţi aliaţi – şi cantitativ şi calitativ valoarea 

aportului român pentru lupta comună. 

Am subliniat că avem la Est de Nistru mai mult de 170-180 000 oameni, 

valoarea a 10 mari unităţi, care iniţial au fost duse numai pentru menţinerea 

ordinii în Ucraina, între Nistru şi Nipru; din cauza greutăţilor armatei germane şi 

a necesităţilor operative, au fost duse şi în Crimeea şi la Marea de Azov la 

dispoziţia Comandamentului german. 

Am arătat că la cererea lui am răspuns că viu cu toate forţele militare 

odată cu armata germană; am subliniat condiţiile noastre şi am depus memoriul 

cu anexa şi anexele pentru a arăta planul politic şi economic. 

 



 119 

 
 

Însemnări din Jurnalul Mareşalului Antonescu: 

Primirea la Adolf Hitler (11 februarie 1942) 

 

Am analizat memoriul depus şi am pus două condiţii: 

- Ori Ungaria şi Bulgaria vin cu totalitatea forţelor de luptă, altfel 

prezintă un pericol din cauza atitudinii şefilor militari şi politici bulgari şi 

unguri. 

- Am comparat ce au făcut ei şi ce am făcut noi. 

- Am subliniat că Ungaria şi Bulgaria au avut mari beneficii şi acum 

Japonia în Extremul Orient, care depăşesc limitele aspiraţiilor. 

În schimb România continuă a fi lovită chiar de aliaţii săi. În fraze 

categorice am subliniat: 

- Ori vine şi Ungaria la luptă 

- Ori trage consecinţele. 

Apoi am cerut să ne dea muniţii şi materialul strict necesar ca: mijloace 

anti-car, anti aeriene, mijloace de transmisiuni şi aviaţie.  

Am arătat teama poporului român şi greutăţile noastre în ţară pentru că 

Ungaria se rezervă pentru scopuri uşor de dedus pentru orice om politic cu 

experienţă şi responsabilitate istorică a situaţiei lui. 

La această expunere a mea, Führerul a răspuns că în ce priveşte armata 

română în prima fază a luptei, a spus public admiraţia pentru soldaţi, ofiţeri şi 

comandanţii români; va face maximum pentru a da ce am cerut căci nimeni nu 

pretinde să luptăm fără muniţii şi ceea ce ne trebuie. Ungaria trebuie să facă şi 
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ea acest sacrificiu ca şi toţi aliaţii pentru cauza comună. De aceea Domnul 

Ribbentrop şi Mareşalul Keitel au fost însărcinaţi ca la Budapesta să vorbească 

tare; s-a spus ungurilor că dacă nu înţeleg şi nu dau petrol, armată etc. vor trage 

consecinţele. Ungaria s-a angajat să răspundă în mod loial. 

Am întrerupt şi am spus că trecutul Ungariei, acţiunea din vara 1941 

precum şi retragerea actuală de forţe mă fac să cred că vor trimite tot simbolic. 

Atunci Führerul, în accente violente, a spus că atunci vor avea de-a face cu mine 

vor trebui să vie pe front. Am reamintit că oamenii de Stat, în presă, în 

Parlament nu s-au sfiit să declare politic – după vizita Domnului Ribbentrop la 

Budapesta – că dacă ei merg pe câmpul de luptă vor avea întreaga Transilvanie; 

circulă acest zvon şi aceasta demoralizează chiar pe românii de la noi. Mi-a 

răspuns pe cuvânt de onoare că asemenea promisiuni nu s-au făcut şi nici nu se 

puteau face, nu corespund realităţii, nu s-a gândit să trădeze un aliat şi nici un 

om de stat german nu o putea face. Este o perfidie. Mi-a spus că niciodată nu şi-

a călcat cuvântul, deci să nu am nici o îndoială. 

Venirea Domnului Ribbentrop şi declaraţiile făcute ne-au demoralizat pe 

noi. „Pester Lloyd” a spus că „noi suntem rugaţi; alţii cerşesc la Berlin şi fac 

acte de supunere”, consider aceasta ca o îndrăzneală fără limită. 

Acţiunea o cred rău apreciată ca şi la Radio Budapesta când ei ne atacau 

pe noi şi se lăudau iar eu şi soldaţii români eram acoperiţi de insulte. Spectacol 

oribil dat celorlalte ţări. 

Bulgaria 

În Bulgaria situaţia e alta. 

A afirmat că situaţia Turciei nu e încă clară. Nu ştie sigur dacă Turcia va 

rămâne neutră până la sfârşit sau va lua armele contra germanilor; constituie o 

enigmă pentru germani căci situaţia ar fi trebuit s-o determine ca să ia armele 

contra duşmanului, Rusia, de la care a avut suferinţe mai mari decât Germania şi 

România. 

În Serbia trupele germane luate pentru a fi trimise pe frontul de Est, au 

fost înlocuite cu trupe bulgare şi din această cauză a dat Bulgariei o parte din 

Serbia pentru ocupare, însă dă asigurări că Bulgaria niciodată nu va mai 

întreprinde vreo acţiune în contra noastră şi e foarte sigur din această parte; dacă 

ar face ceva, şi ei ca şi ungurii vor plăti scump orice act contra României. 

Am profitat de ocazie şi am arătat Führerului punctul meu de vedere în 

privinţa Serbiei şi Bulgariei şi am arătat ca şi în memoriu că o Bulgarie mare în 

care se află încă ministrul sovietic şi care prin atitudinea brutală produce 

nemulţumiri în Balcani şi provoacă situaţia tulbură, va putea duce la ralierea 

forţelor slave la acţiunea Serbiei. Acest pericol mare atât pentru România cât şi 

pentru interesele germane în sud-estul Europei. Pe de o parte doborâm pe slavii 

de la Est şi pe de altă parte favorizăm pe cei din Sudul şi Centrul Europei. 

Führerul nu mi-a arătat (intenţionat sau obosit) punctul său de vedere în această 

problemă. Seara am subliniat Führerului toate problemele române provocate de 

prezenţa trupelor şi soc. germane de la noi cu tulburările aduse în viaţa 

economică a ţării, probleme cunoscute. Führerul a dat ordin pentru reducerea la 
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maximum a trupelor din România şi după ocuparea completă a Crimei şi după 

ce va pune piciorul în Caucaz va retrage toate trupele din România; până atunci 

armata română nu e în stare să întrebuinţeze aparatele complicate A.A. 

Am cerut ca materialul A.A. să ne fie dat complet; vom instrui oamenii 

în Germania sau România. Mi-a răspuns că se va ocupa. Cunoaşte neregulile 

economice semnalate şi îmi dă voie să iau toate măsurile. Am spus că răniţii şi 

bolnavii pot rămâne dar am cerut să dea ordine pentru respectarea legilor ţării 

aşa cum ni s-ar cere să le respectăm noi dacă am fi al ei. Am subliniat din nou 

condiţiunile în care particip la campania viitoare: Ungaria şi completarea 

lipsurilor cu atât mai mult cu cât diferendul între noi şi Ungaria va lichida pe 

calea armelor, după terminarea luptei cu ruşii. N-a venit timpul. Dacă suntem 

slăbiţi noi şi ungurii întăriţi nu am putea să ne luăm drepturile. 

Führerul a spus: Ungaria are posibilităţi de înarmare foarte reduse: dacă 

nu vine la luptă nu primeşte nimic. Cât priveşte lichidarea diferendului cu 

armele, rămâne o chestiune deschisă în faţa viitorului. 

Am ţinut să fac afirmaţia făcută: nu acceptăm definitiv arbitrajul de la 

Viena, în speranţa de a obţine de la el o afirmaţie de revedere a arbitrajului. Nici 

cu această ocazie nu am primit vreo speranţă de la Führer. 

Deoarece câştigă cel ce luptă, voi continua cu perseverenţă, oricare ar fi 

mentalitatea Germaniei, pentru a răsturna arbitrajul de la Viena chiar prin acei 

ce l-au făcut. Sunt sigur că voi reuşi. 

Vorbind din nou de cuvântarea Domnului Ribbentrop de la Budapesta, în 

care a amintit ca să facă Ungariei justiţie, am arătat cazul făcut de presa 

maghiară pentru demoralizarea noastră. Pentru a nu face Germaniei o situaţie 

dificilă, nu am făcut caz de toastul Domnului Ribbentrop care a spus la banchet 

că ridică paharul pentru România Mare şi Führerul a spus că România Mare s-a 

realizat. Am răspuns că pentru noi România Mare nu înseamnă slavizare spre 

răsărit şi maghiarizare spre vest ci restabilirea blocului etnic român, existent 

înainte de arbitrajul de la Viena. Acelaşi lucru l-am spus şi Mareşalului Goering 

şi Domnului Ribbentrop. 

Nici un om politic nu va avea curajul să spună că a renunţat la Ardeal şi 

nici România nu poate admite pumnalul din inimă ce i-a fost înfipt la Viena. 

Aceasta am afirmat-o şi Domnului von Killinger (în tren). 

 

Text dictat subsemnatului de Domnul Mareşal Antonescu la 12.II.1942 – 

Colonel Davidescu. 

 
(Arhiva C.N.S.A.S., fond 40 010/„Tribunalul Poporului” 1946, vol. 3,  

f. 256-258; J. C. Dragon, Antonescu, Mareşalul României şi răsboaiele  

de reîntregire, III, Cannaregio/Veneţia, Nagard, 1989, p. 269-252;  

Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, eds., Antonescu-Hitler, I, p. 178-184;  

Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 111-122). 
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Cartierul General al Führerului/ „Wolfsschanze”, 

textul notei întocmită de Paul Otto Schmidt la 17 februarie 1942 

Pe marginea discuţiilor Adolf Hitler – Ion Antonescu 

Cu prilejul întrevederii din seara de 11 februarie 1942 

 

După terminarea cinei, într-un cerc restrâns, Führerul avu o convorbire 

mai scurtă cu Antonescu, în cursul căreia acesta referindu-se la declaraţiile sale 

anterioare, repetă cu oarecare vioiciune, cererea ca Ungaria să fie determinată să 

participa pe câmpul de luptă cu totalitatea forţelor ei. Dacă Ungaria va persevera 

în actuala ei poziţie ambiguă, atunci România trebuie să ceară garanţii că, mai 

încolo, nici Ungaria, nici Bulgaria nu vor întreprinde ceva împotriva României. 

Führerul răspunse imediat că el dă această garanţie în mod absolut, 

fiindcă ar considera cât se poate de necinstit dacă cumva drept recompensă 

pentru cele săvârşite de România în lupta comună să rezulte pentru această ţară 

dezavantaje de vreun fel din partea altora. Aşa ceva ar fi incompatibil cu 

sentimentul de onoare german şi cu stima pentru aliatul român. La această luare 

de poziţie principială, Führerul adaugă că pentru el această garanţie nu este, 

totuşi, suficientă. În afară de aceasta, este necesar ca Ungaria să participe cu 

întreaga putere la lupta care este şi lupta ei, îndeosebi fiindcă ar fi împovărată de 

un număr mare de probleme sociale nerezolvate şi anume Ungaria nu are voie să 

participe numai simbolic la luptă, ci trebuie să mobilizeze tot ce poate alcătui ca 

forţe armate. Cu privire la Bulgaria, Führerul arată că forţe bulgăreşti ar fi 

ocupat temporar o parte a Serbiei cu scopul de a reprima pe răsculaţi, divizia 

113 germană, staţionată temporar acolo, a fost dusa, la Harkov; vor urma şi alte 

divizii. 

Dacă el (Führerul) ar avea certitudinea absolută asupra poziţiei pe care o 

va lua Turcia odată pentru totdeauna în viitor, atunci n-ar fi problemă pentru el, 

ca printr-o anumită presiune, să determine Bulgaria la participarea la război. Nu 

e sigur însă dacă Turcia va adopta mereu o neutralitate loială şi dacă Bulgaria ar 

fi angajată. Nu se poate şti în ce fel se va răsfrânge aurul englez, care joacă un 

rol în rândul deputaţilor turci, după cum Rusia sau Germania par a învinge. Des-

pre un lucru îl poate însă asigura pe Antonescu, că după Război Bulgaria nu va 

întreprinde, în nici o împrejurare ceva împotriva României. 

Antonescu mulţumi cu satisfacţie vădită Führerului pentru declaraţia 

clară şi neechivocă pe care a făcut-o la cererea sa. 

Apoi el repetă mai pe larg temerile sale, expuse deja înainte de amiază 

faţă de atitudinea Ungariei şi adaugă că aceasta va folosi orice pretext pentru a 

se sustrage obligaţiei primite acum de a participa viguros la război. Antonescu 

merse chiar până acolo ca pe baza informaţiilor primite să-1 asigure pe Führer 

sută la sută, că şi de aici încolo ungurii vor trimite numai un mic număr de trupe 

pe front şi se vor sluji de orice pretext pentru a ocoli îndeplinirea unor pro-

misiuni incomode. 
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La aceasta Führerul răspunse că asemenea metode nu le vor fi de nici un 

folos ungurilor. Ei şi-au luat obligaţia unor acţiuni şi trebuie să-şi respecte 

obligaţiile. În caz contrar şi Germania se va simţi dezlegată de obligaţiile ei faţă 

de Ungaria. 

În afară de aceasta ei sunt dependenţi de Germania în ce priveşte 

materialele şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor luate n-ar mai primi nici un fel 

de livrări de materiale.  

Independent de aceasta, o nerespectare a obligaţiilor lor va fi privită ca 

un motiv de justificată neîncredere şi va avea consecinţele la care am făcut 

aluzie. De altfel, Italia este de aceeaşi părere. 

 

.  

Manfred von Killinger (1886-1944), 

Ministrul Germaniei la Bucureşti (1941-1944) 

 

În continuare, el atinse situaţia prezenţei trupelor germane pe teritoriul 

românesc. Convorbirea avută în după-amiaza zilei de astăzi cu generalul 

feldmareşal Keitel în problemele legate de aceasta ar fi mers spre clarificarea 

lor. Deci urmează ca totul să se aranjeze; de asemenea, criza economică îşi va 

afla sfârşitul. 

În legătură cu aceasta, Führerul observă că trupele germane vor fi retrase 

cât de curând. E probabil ca de îndată ce situaţia apărării aeriene o va permite, 

arma aeriană să fie prima care va fi evacuată din România.  

O parte a materialului ei o va lăsa României. Şi răniţii vor fi imediat 

transportaţi. 

Aici Antonescu protestă uşor şi declară că e vorba mai puţin de prezenţa 

trupelor sau şi mai puţin a răniţilor, ci mai degrabă de cheltuielile pe care, 

chipurile, le cauzează. 
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Continuând, Führerul declară că ar retrage cu plăcere din România şi 

forţele armate navale deoarece le-ar putea utiliza foarte bine în altă parte. Însă 

nu vrea să se pripească şi vrea să mai aştepte până curând flota rusească va fi 

nimicită cu noile tipuri de torpile care urmează să intre în acţiune.  

În chestiunea pusă cu privire la zăbovirea răniţilor pe teritoriul românesc, 

Antonescu sublinie încă o dată că el are mai puţin de obiectat împotriva 

prezenţei trupelor, ci mai curând împotriva neregulilor ivite la anumite 

achiziţionări masive făcute de foruri militare germane. El rugă ca atât 

organizaţiile economice, cât şi cele oficiale de serviciu ale trupei să fie 

subordonate ambasadei şi subliniază că Domnul von Killinger este la curent cu 

toate. Îi este cunoscut şi faptul, că la preţuri de 2-3 ori mai mari, 1 000 de 

vagoane de lână şi 20 000 vagoane de cereale ar fi fost scoase pe sub mână din 

România şi duse într-o direcţie necunoscută. 

În continuarea discuţiei, Antonescu atinse problema de politică internă. 

El îi mulţumi Führerului pentru măsurile energice pe care, după cum este 

informat, le-a luat Germania pentru a pune capăt echivocului privitor la 

Legiunea românească. Întregul popor român este potrivnic Legiunii şi-i pune pe 

aceeaşi treaptă cu comuniştii.  

El (Antonescu) speră că Legiunea e foarte strict supravegheată fiindcă el 

consideră absolut posibil ca conspiraţii şi ordine să ajungă din Germania pe căi 

ascunse, la legionarii români. 

Führerul răspunse că i-a primit pe legionarii români în Germania numai 

în silă. Însă în împrejurările de atunci, pentru Antonescu ar fi fost mai bine ca 

oamenii pe care ar fi trebuit să-i condamne la moarte, să iasă din România. El îl 

asigură pe Antonescu că în cazul în care Horia Sima ar da cuvântul său de 

onoare (... rânduri ilizibile...), pe pământ german s-ar urzi comploturi împotriva 

unui aliat.  

De altfel, nu a preţuit niciodată caracterul lui Horia Sima, în special după 

intermezzo-ul ciudat cu invitaţia la Berchtesgaden, şi-1 consideră neloial. 

Antonescu îi mulţumi Führerului şi mai aminti, în legătură cu aceasta, 

sprijinul pe care legionarii români l-ar fi primit din partea cetăţenilor germani 

din România şi din afara ei. 

Convorbirea se încheie cu o scurtă discuţie despre probleme economice, 

care nu aduse nimic nou faţă de cele spuse în convorbirea dinaintea amiezii, şi 

Führerul îl conduse apoi pe Antonescu până la trenul său.  

Berlin, 17 februarie 1942  

(ss) Schmidt 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II, 

p. 57-61; traducere – Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, eds.,  

Antonescu-Hitler, I, p. 185-188; Ion Calafeteanu, ed.,  

Români la Hitler, p. 122-125). 
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22-23 septembrie 1942, Jitomir (Ucraina) şi Cartierul General  

al Führerului/”Werwolf” (Vinniţa, Ucraina), notele dictate  

de prof. Mihai Antonescu, viceprim-ministrul român,  

pe marginea convorbirilor sale 

cu Adolf Hitler şi Joachim von Ribbentrop 

 

Primit de dl. von Ribbentrop la aeroportul din Jitomir, D-sa mă anunţă 

din primul moment că, după ce voi avea convorbiri de 24 de ore împreună, voi 

merge împreună cu D-sa pentru ca să-1 vedem pe Führerul Adolf Hitler la 

Cartierul său din apropiere. 

Am avut o primă convorbire asupra chestiunilor militare, în special 

chestiunea – transporturilor în Marea Neagră şi a dificultăţilor ivite; 

Chestiunea armamentului şi unele măsuri de apărate antiaeriană care 

urmau să fie discutate la Marele Cartier. 

Am intervenit pe lângă dl. von Ribbentrop ca să se ajungă la o 

concentrare a trupelor noastre în mod unitar şi într-o singură regiune şi dacă este 

posibil să fie retrase din acţiunea din Caucaz, unde erau angajate, şi să constituie 

un front, nu însă în regiunea Calmuciei şi în Cotul Donului şi într-o situaţie atât 

de gravă, ci în jurul Rostovului. 

Dl. von Ribbentrop m-a rugat ca toate aceste chestiuni să fie discutate la 

Marele Cartier cu mareşalul Keitel sau cu generalul Warlimont, în care scop, 

după ce a ascultat expunerea mea, a însărcinat pe ambasadorul Ritter ca să 

meargă împreună cu dl. col. Davidescu, şeful Cabinetului Militar al 

Conducătorului Statului, care mă însoţea, şi dl. general Gerstenberg, şeful 

Misiunii Aeriene în România, care, de asemenea, mă întovărăşeşte, pentru a 

pune problema la Marele Cartier, rămânând ca apoi dl. von Ribbentrop, seara, în 

urma rezultatelor obţinute sau nu să discute cu mine din nou problemele şi, 

eventual, să intervenim din nou la Marele Cartier dacă ar mai fi fost nevoie. 

Am început apoi convorbirile cu dl. ministru von Ribbentrop, arătându-i 

contribuţiile şi jertfele militare ale României. 

I-am arătat situaţia trupelor noastre aflate pe front, lipsa mijloacelor 

motorizate şi blindate, lipsa posibilităţilor de transport, precum şi risipirea 

excesivă şi periculoasă a unităţilor noastre din Crimeea, în Caucaz, până la 

Cotul Donului şi în regiunea Stalingradului, ceea ce face imposibilă coordonarea 

unitară a armatei noastre şi, fireşte, buna ei conducere. 

Am semnalat că dispozitivul de iarnă al armatei române este dintre cele 

mai periculoase, insistând ca trupele române sau să fie puse într-o altă regiune 

sau, în orice caz, să fie trimise acolo mijloace blindate şi motorizate şi să se 

organizeze o rezistenţă normală, deşi stăruinţa mea cea mai mare este pentru 

schimbarea acestei regiuni. 

Cu toate că am venit acolo să discut probleme politice în principal şi nu 

militare, am cerut apoi, totuşi, ca să se ţină seama de întârzierile în executarea 
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comenzilor de armament, ca şi la materiile prime şi semifabricatele pentru 

industria de război. 

 

 
 

Mihai Antonescu (1904-1946) 

 

Am semnalat că în timp ce noi am livrat petrol în cantităţi excepţional de 

mari, trecând de 6 700 000 tone pentru Axă, din care 5 500 000 tone pentru 

Germania, armamentul care ne-a fost livrat este în cantităţi mai mici, punându-

ni-se, în acelaşi timp, şi o diferenţă de preţ mai mare. În sfârşit, am arătat nevoia 

ca să se ia măsuri de apărare antiaeriană în zona petroliferă Ploieşti, Cernavodă, 

Pod-Tighina, Giurgiu – Bucureşti, cerând aparatură şi instalaţiuni pentru ceaţă 

artificială, o escadrilă de vânătoare de noapte, patru aparate detective 

electromagnetice Wärzburg şi trei baterii 120 A.A. 

I-am arătat d-lui von Ribbentrop toate sforţările pe care le-am făcut şi 

nevoia de a fi sprijinit. De asemenea, i-am arătat d-lui ministru von Ribbentrop 

nevoia de procurare de avioane şi material de aviaţie, aceasta cu atât mai mult cu 

cât înregistrăm pierderi financiare excepţionale prin livrarea petrolului la preţul 

Oil-Paktului şi pierderi economice prin ameninţarea cu epuizarea rezervelor de 

petrol, ca şi prin finanţarea producţiei şi exportului pentru Germania şi război, 

deşi, în schimb, primim materiale de război care merg pe câmpul de luptă şi se 

pierd; şi acesta plătit foarte scump. 

Am arătat întârzierile în livrări. 

Pentru marină nu s-au trimis materiale spre terminarea dragoarelor; 

echipamente şi materiale nu numai pentru marină, dar pentru întreaga armată ne 

sunt indispensabile pentru a sprijini refacerea unităţilor dezorganizate. 

Am arătat că acestea nu pot duce la noi sarcini financiare pentru 

România şi am repetat cererea formulată în noiembrie 1941 la Berlin de a se 
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constitui contul de armament într-un cont aparte, începând de la 1 ianuarie 1941, 

spre a fi lichidat acest cont la sfârşitul războiului, dar nu în sarcina României. 

În orice caz, separarea completă a contului de armament de contul 

creditelor obişnuite şi de clearing. Am insistat, arătându-i situaţia transporturilor 

din Marea Neagră, ca să ni se lase libertatea completă a transporturilor, 

arătându-mă vexat de tonul unei adrese trimise de colonelul Assmann, 

ministrului Marinei, în care, cu propriile noastre vase, ni se spunea că trebuie să 

cerem autorizaţie specială pentru transportul cerealelor din Transnistria, deşi 

Transnistria se găseşte sub ocupaţie militară românească. 

Dl. ministru von Ribbentrop, sesizând dintr-o dată formula nepotrivită a 

scrisorii, m-a rugat să nu mă formalizez şi a dat ordin, pe loc, ca acesta să fie 

pedepsit sau în orice caz să se dea o lecţie cuvenită autorului adresei. 

I-am mulţumit d-lui ministru von Ribbentrop şi i-am arătat că nu pot lăsa 

discuţia suveranităţii noastre la discreţia oricui. 

Am discutat, apoi, chestiunea finanţărilor Misiunii germane în România 

şi a acoperirii conturilor noastre, destul de ridicate, cerând să ni se dea 45 

milioane franci elveţieni, reprezentând contractul Oerlikon; să se găsească 

soluţia pentru acoperirea sau garantarea celor 500 milioane R.M. de la Berlin, 

precum şi a garantării emisiunilor Băncii Naţionale de circa 500 milioane lunar 

pentru efectivele germane din România. 

I-am arătat d-lui von Ribbentrop că finanţarea nevoilor militare germane 

în România a dus la o emisiune de circa 34 miliarde, pe lângă finanţarea 

exportului de petrol şi altele. Că, în orice caz, nu putem continua a face 

finanţarea exportului şi a trupelor, decât pe baza unui plan serios stabilit, care să 

asigure complet acoperirea sa tehnică pentru Banca Naţională şi economică şi 

morală pentru guvern. 

Dl. ministru von Ribbentrop mi-a tăgăduit toată înţelegerea şi elaborarea 

unui plan, conform căruia am primi diverse cantităţi de aur, devize, 

participaţiuni – aşa cum cerusem eu – precum şi sporirea mărfurilor care ar intra 

în contingentele pe anul următor, recunoscând că fără aceste mărfuri nu putem 

absorbi de pe piaţă leii şi mergem la un fenomen de inflaţie sigură. 

Chemând pe dl. Clodius pentru a-i da dispoziţiuni în acest sens şi 

rugându-l să-i transmită d-lui Funk intervenţiunea sa pentru toată solicitudinea, 

i-am pus d-lui ministru von Ribbentrop problema cantităţii de aur restante (7 

160 kg) din contingentele şi angajamentele anului trecut, obţinute cu prilejul 

vizitei mele la Berlin. 

Dl. ministru Clodius mi-a spus că acea clauză de aur nu joacă decât dacă 

România îşi respectă exportul său, precum şi toate contingentele de petrol şi 

cereale promise, ceea ce n-ar fi cazul. 

În ce priveşte chestiunea aprovizionării pusă în diferite ocaziuni şi a 

finanţărilor noi, cerute pentru trupele noastre de peste Bug, aşa cum i-am 

răspuns generalului Beker că acestea ne-ar obliga să retragem trupele noastre, 

întrucât nu putem suporta un efort financiar pe lângă efortul militar atât de mare, 

aceeaşi formulă am spus-o şi d-lui ministru von Killinger, rămânând definitiv 
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stabilit ca de acum înainte să nu se mai pună această problemă a finanţării şi 

aprovizionării trupelor române, ea urmând a se face de Marele Reich German. 

Am discutat apoi cu dl. von Ribbentrop situaţia jertfelor militare ale 

României şi a contribuţiei româneşti în raport cu situaţia militară a vecinilor. 

I-am prezentat d-lui von Ribbentrop o hartă în care figura potenţialul 

militar al Ungariei şi Bulgariei în comparaţie cu potenţialul României. 

I-am amintit de memorandumurile remise de guvernul român Guvernului 

Marelui Reich, precum şi memorandumul din 11 februarie 1942, pe care l-am 

redactat eu însumi pentru a fi remis Führerului cu prilejul vizitei d-lui mareşal 

Antonescu la Marele Cartier German. 

I-am arătat că această situaţie grea de a vedea teritoriul nostru vid de 

trupe, în timp ce vecinii îşi conservă trupele, constituie pentru noi o gravă 

nelinişte şi am solicitat d-lui ministru von Ribbentrop să dispună, de asemenea, 

sau demobilizarea unităţilor care apasă graniţele noastre, sau România să fie 

înarmată ca să reziste acestei presiuni. 

Dl. von Ribbentrop mi-a spus că Marele Reich a garantat teritoriul 

României şi-şi va respecta acest angajament, care este un angajament de onoare 

pentru Germania, astfel că nu trebuie să ne temem. 

I-am răspuns că nu mă tem în acest moment, dar Ungaria pândeşte un 

ceas greu pe front pentru ca atunci să pună Germania şi Axa în faţa faptului 

împlinit, astfel că datoria mea de conştiinţă şi răspunderea mea de ministru al 

Afacerilor Străine este să lămuresc acest lucru şi să obţin garanţii, cu atât mai 

mult cu cât dl. von Ribbentrop şi Guvernul Reichului n-au discutat nimic cu 

guvernul român atunci când au cerut participarea trupelor noastre în răsărit, şi s-

a mărginit la unele convorbiri militare, împiedicându-ne astfel să ne facem o 

acţiune diplomatică, în care am fi pus aceste condiţiuni din vreme. 

I-am vorbit, apoi, d-lui ministru von Ribbentrop de situaţia grea, 

apăsătoare şi păgubitoare pe care o creează Ungaria în Transilvania de nord şi de 

rivalitatea româno-ungară, arătându-i că Comisia Hencke-Roggeri n-a putut să 

dea rezultate mai mari şi că n-a făcut, dimpotrivă, decât, poate, să încurajeze pe 

unguri în iluzia lor a definitivităţii actului de la Viena. 

Dl. ministru von Ribbentrop a spus că Comisia Hencke-Roggeri nu şi-a 

terminat lucrările, că de îndată ce le va termina şi înainte de a-şi fixa punctul de 

vedere va trece din nou la Bucureşti, când va face unele sugestiuni, această 

comisiune neavând caracterul unei imixtiuni în suveranitatea românească, ci 

fiind pur şi simplu un organ de informaţie conciliatorie. Am folosit acest prilej 

ca să-i pun d-lui von Ribbentrop problema viitorului românesc şi a garanţiilor pe 

care trebuie să le cerem, semnalându-i situaţia confuză diplomatică pe care o 

avem, datorită faptului că nici cu Italia n-am mers la legături prea apropiate; 

raporturile cu Finlanda, Slovacia şi Croaţia sunt singurele mai strânse, deşi şi 

acolo am avut destule dificultăţi datorită intrigilor Ungariei. 

În ce priveşte Bulgaria, am făcut paşi înainte tocmai în dorinţa ca să 

arătăm că nu practicăm o politică de ură, ci, acolo unde sunt condiţiuni normale 

de convieţuire, suntem cei dintâi care să le folosim. 
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Am arătat, apoi, d-lui von Ribbentrop problema gravităţii situaţiei 

românilor din Transilvania de nord, arătând că aceştia sunt la marginea puterilor 

şi că trebuie neapărat să se facă o intervenţiune energică pentru ca să se termine 

regimul de teroare şi zbucium al românilor de acolo, cu atât mai mult cu cât 

continuarea acestei situaţii ajunge să înrăutăţească nu numai politica externă şi 

orientarea noastră, dar şi politica internă. 

Dl. von Ribbentrop m-a întrebat dacă fac aluzie la acţiunea d-lui Maniu, 

pe care ungurii o pun în paralel cu acţiunea lui Tibor Eckhardt. 

I-am spus d-lui ministru von Ribbentrop că dl. Maniu n-a făcut decât un 

act de fixare a unei poziţii morale, dar nu un act de ostilitate împotriva 

guvernului. Că, în orice caz, am datoria să-i spun d-lui von Ribbentrop că nu pot 

să iau absolut nici o măsură împotriva d-lui Maniu şi nu mă gândesc s-o fac, 

pentru că dl. Maniu este singurul care poate din când în când să scrie sau să 

vorbească despre problema Transilvaniei, care rămâne totuşi la temelia 

drepturilor Neamului Românesc. 

I-am spus, apoi, d-lui von Ribbentrop că dacă vrea ca Neamul Românesc 

să aibă o altă poziţie, să fie unitar şi să nu mai îngăduie ca fiecare din sânul lui 

să discute diferite ipoteze şi ştiri, are soluţiunea foarte simplă, sau a rezolvării 

problemei Transilvaniei fără întârziere şi-1 asigur că în ziua aceea nu se va mai 

pune problema d-lui Maniu, nici a atitudinii mele de conştiinţă, fiindcă eu nu pot 

descuraja pe românii din Transilvania de nord şi ofensa spiritul protestatar al 

Neamului, luând măsuri împotriva d-lui Maniu. 

Cred însă că dl. Maniu nu va face acte împotriva ţării şi dacă ar face, 

desigur, ar trebui să cunoască rezistenţa noastră, care suntem preocupaţi de a 

asigura unitatea şi viitorul Neamului. 

Pe această temă şi discutând amplu problemele Transilvaniei, am ajuns 

cu dl. von Ribbentrop la un punct destul de intens, arătându-i nedreptatea actului 

de la Viena, drepturile României şi poziţia Ungariei. 

Dl. von Ribbentrop mi-a dat unele răspunsuri şi mi-a precizat unele 

greutăţi. 

Am discutat, apoi, cu dl. von Ribbentrop întreaga problemă europeană, 

discuţie care a durat peste patru ore. Am început convorbirea dimineaţa la ora 

10´ şi am terminat-o la ora 4´.  

Cu acest prilej, i-am spus d-lui von Ribbentrop ce gândesc despre 

problemele europene, despre necesitatea ca Europa să fie reconstruită, despre 

respectarea misiunii şi particularismelor naţionale ale fiecărui popor, despre 

necesitatea ca Europa să-şi regăsească respiraţia şi să se poată astfel reclădi. 

Dl. von Ribbentrop m-a întrebat ce aş face în locul său. 

I-am răspuns: „Voi profita de această onoare pentru ca să vă spun 

deschis gândul meu”. 

Şi i-am înfăţişat d-lui von Ribbentrop punctul meu de vedere asupra 

reconstrucţiei europene, arătându-i necesitatea ca să fie rezolvate anumite 

probleme, Germania trebuind să-şi ia curajul dacă vrea într-adevăr să sprijine 

popoarele europene pentru o activitate nouă. 
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Dl. von Ribbentrop mi-a vorbit cu multă francheţă despre raporturile 

diferitelor ţări europene, despre eforturile Germaniei, despre situaţia grea a 

Germaniei. 

Atunci când am vorbit de necesitatea de a convoca în conferinţe 

internaţionale pe reprezentanţii acestor state pentru a crea o comuniune, dl. von 

Ribbentrop mi-a spus că va examina chestiunea şi că în orice caz este un lucru 

care trebuie să-l preocupe. 

Am discutat apoi, conform programelor şi notelor depuse în scris, 

problema Transnistriei, unde trebuie să mărturisesc că n-am făcut nici un efort, 

dl. von Ribbentrop primind de la început principiul invocat, adică al exerciţiului 

dreptului de ocupaţie teritorială, care conform legilor războiului ne aparţine şi în 

care, prin urmare, nimeni nu se poate introduce, cu atât mai mult cu cât România 

a făcut investiţii pe care urmează să le acopere din producţia Transnistriei. 

Am discutat cu dl. von Ribbentrop, apoi, chestiunea regimului Dunării, 

semnalându-i împotmolirile de la Sulina, care cer sarcini financiare noi. 

România a dat 500 milioane în 1941/1942 şi 500 milioane în 1942/1943. 

Este timpul ca Germania să ne acorde credite speciale în mărfuri şi să 

reglementăm taxele, ca să se poată acoperi din încasări cheltuielile. 

Am discutat, apoi, problema regimului Porţilor de Fier, arătându-i că nu 

pot primi ca în acest regim să se introducă şi Germania, care nu este un stat 

riveran la Porţile de Fier şi să repetăm experienţa făcută altădată de alte ţări la 

Porţile de Fier. 

Dl. von Ribbentrop, în chiar prezenţa mea, a dat dispoziţiuni ca să se 

comunice ministrului Martius la Viena că este de părere ca chestiunea regimului 

Porţilor de Fier şi a participării Reichului să nu mai fie discutată, cel puţin până 

la sfârşitul ostilităţilor. 

Am discutat, apoi, situaţia schimburilor germano-române. I-am arătat d-

lui von Ribbentrop modul cum merg livrările petrolului şi greutăţile de finanţare 

ale producţiei de petrol şi ale exportului. 

I-am prezentat situaţia emisiunilor Băncii Naţionale şi ameninţarea 

inflaţiei, dezorganizarea preţurilor şi dezechilibrul statului, insistând pentru ca 

prin aur, devize şi participaţiuni să putem obţine o colaborare tehnică şi o 

acoperire pentru Banca Naţională, iar prin livrări de mărfuri, să putem ajunge la 

absorbirea acestor lei de pe piaţă. 

Am cerut întocmirea planului financiar, arătând că conturile de credit 

german se ridică mereu şi singura cale de stingere a lor este armamentul, care în 

realitate duce la epuizarea poporului român dacă ar continua să-şi dea bogăţiile 

lui, ca să nu primească în schimb decât armament, care se pierde pe câmpul de 

luptă.  

Am pus, apoi, problema preţurilor germane şi române şi a jocului de 

preţuri, gravitatea consecinţelor ridicării preţurilor germane faţă de preţul 

petrolului, care este mai mult fix, cu vagi deviaţii; şi am discutat o serie de alte 

probleme tehnice care figurează pe programul negocierilor, asupra cărora nu mai 

insist. 
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În general, dl. von Ribbentrop mi-a arătat o înţelegere şi cordialitate 

deosebită, preocupat de probleme europene cu o sinceritate pe care mă simt 

obligat să n-o mărturisesc nici în chiar aceste note ale Departamentului, 

rămânând să revin asupra lor mai târziu. 

După aceea, dl. von Ribbentrop mi-a făgăduit toate sforţările pentru 

înţelegerea drepturilor politice şi mai ales pentru soluţionarea imediată a 

chestiunilor economice şi financiare ale României, precum şi intervenţiunea sa 

pentru satisfacerea unor cereri militare şi în orice caz a cererilor de armament. 

*** 

Discursurile au durat până târziu noaptea. 

La plecare, după ora 12, am primit vizita d-lui Schmidt, directorul Presei 

germane, care a venit să-mi prezinte scuze pentru incidentul din mai şi să 

explice că niciodată nu s-a gândit să jignească Guvernul Român şi cu atât mai 

puţin pe mine personal prin orice fel de declaraţii, dar că numai intriga şi 

intervenţia ungară a dat acest caracter unor simple intervenţii de prietenie 

personală pentru dl. Ciordaş. 

*** 

A doua zi dimineaţa, în ziua de 23, înainte de plecarea la Marele Cartier 

al Führerului, am discutat cu dl. Clodius unele probleme. 

*** 

În drum spre Marele Cartier al Führerului, am discutat cu ambasadorul 

Ritter toate problemele, dl. von Ribbentrop plecând cu avionul de la un cartier la 

celălalt pentru a informa pe Führer asupra obiectului discuţiilor noastre. 

Dl. ambasador Ritter mi-a vorbit cu mult respect despre armata română, 

despre opera mareşalului Antonescu, despre strădania guvernului şi despre 

propria mea strădanie, care au produs efecte de stimă în Germania, putând 

oricând conta pe o dreaptă măsurare a eforturilor noastre. 

D-sa mi-a vorbit despre sforţările pe care le făcusem în ajun, mergând la 

Marele Cartier pentru a pune problemele militare pe care le ridicasem eu în ajun 

şi asupra cărora dl. col. Davidescu şi generalul Gerstenberg au dat toate relaţiile. 

Darea de seamă a discuţiilor d-lui col. Davidescu este anexată la această 

convorbire. 

De asemenea, nu mai repet punctele de vedere care au fost discutate cu 

acest prilej de mine, în afară de evocarea lor generală, întrucât asupra tuturora 

am depus note separate care figurează în dosarul acestei vizite şi pe care le-am 

dezvoltat oral, unele foarte amplu. 

*** 

23. IX.1942 

Mergând la Führer am insistat în special pe elementele militare. 

Am arătat primejdia în care ne găsim faţă de Ungaria şi Bulgaria care şi-

au conservat forţele militare, la care mi-a răspuns: „Puteţi conta pe numeroasele 

divizii germane care sunt gata să respecte semnătura dată şi pentru garantarea 

teritoriului Dvs. şi propriul lor prestigiu.  

Ungaria nu va îndrăzni să vă atace”. 
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I-am spus Führerului Adolf Hitler că dacă Germania reprezintă o naţiune 

întreagă, care prin naţional-socialism s-a creat din nou şi a dăruit o armată – şi 

fiindcă în Germania armata este a naţional-socialismului şi nu naţional-

socialismul al armatei – şi dacă Führerul însuşi are împrejurul lui nu numai 

armată, dar toată elita naţional-socialistă formată în timp de zece ani de luptă şi 

organizare, în România nu există decât mareşalul Antonescu care poartă marea 

răspundere istorică şi pe prestigiul lui reazemă toată răspunderea formală. Şi 

alături de el sunt eu care port, şi trebuie să port, o răspundere tehnică. 

Am datoria deci să atrag atenţia asupra tuturor primejdiilor şi situaţiilor 

care ar putea tulbura viitorul ţării mele. 

I-am arătat Führerului ca este o datorie pentru mine să-i arăt că Neamul 

Românesc urmăreşte cu tenacitate scopul real şi final al unităţii sale, fiindcă 

legea pământului n-o scriu legile războiului. 

De aceea însă, nu insist de data aceasta prea mult.  

Îi atrag însă atenţia că trebuie luate măsuri pentru descongestionarea 

frontierei româneşti sau întărirea României şi nerisipirea forţelor sale în răsărit. 

După aceea, i-am arătat Führerului chestiunile militare pe care le 

discutasem în ajun cu dl. von Ribbentrop şi care fuseseră în aceeaşi zi discutate 

la Marele Cartier, insistând asupra concentrării trupelor româneşti într-o singură 

zonă şi asupra dotării lor cu echipament de iarnă şi material motorizat şi blindat, 

precum şi completarea dispozitivului românesc prin unităţi germane care să-i 

poată face situaţiunea geografică şi regiunea grav inferioară în care se găseşte, 

totuşi, o regiune de trăit. 

I-am spus Führerului că [eu] cred că este nedrept să se dea Naţiunii 

Româneşti să apere cea mai periclitată regiune de pe frontul din răsărit şi este 

prea greu pentru soldaţii noştri s-o facă. 

În orice caz, i-am atras atenţiunea (că poziţia) strategică în care se găsesc 

este dintre cele mai primejduite şi i-am declarat Führerului că eu cred că 

concentrarea unităţilor noastre într-o singură regiune, organizarea lor din vreme, 

înainte ca iarna să vină, ar putea să ajute conservarea noastră, altfel ne pierdem 

armata. 

I-am spus Führerului că din ajun dl. von Ribbentrop, primind punctul 

meu de vedere în mare parte, dăduse prin ambasadorul Ritter dispoziţiunea ca 

unele din diviziile angajate în Caucaz să fie retrase şi altele să fie concentrate în 

acea regiune. 

Iar Führerul Adolf Hitler mi-a făgăduit că va completa cu divizii 

motorizate şi blindate situaţia acestor unităţi, deşi nu va merge la o concentrare 

unitară a lor într-o altă regiune, fiindcă este prea târziu ca acest lucru să mai fie 

schimbat. 

În ce priveşte apărarea antiaeriană, Führerul mi-a arătat că înţelege 

dificultatea apărării teritoriului împotriva bombardamentelor aeriene şi mi-a 

arătat că va trimite totuşi avioane de vânătoare pentru apărarea noastră şi va 

instala o reţea de la coasta Mării Negre bulgară până la coasta noastră şi Ploieşti, 

cu acest scop. 
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Cu acest scop, i-am cerut Führerului ca să dea dispoziţiuni mareşalului 

Keitel, care era prezent la convorbiri, ca să se completeze armamentul cerut de 

trupele noastre, să ni se dea echipament şi armament cu care să putem face faţă 

nevoilor de instruire ale armatei, încercând, în acelaşi timp, şi refacerea unora 

din unităţile distruse. 

Führerul mi-a făgăduit toată înţelegerea şi chiar în faţa mea a dat 

dispoziţii mareşalului Keitel în acest sens. 

La sosirea mea la Marele Cartier al Führerului, dl. von Ribbentrop mă 

anunţase că Führerul îmi va face o expunere. 

Mi-a spus că aceasta însemnează că de data aceasta Führerul doreşte să 

vorbească mai mult cu mine, ştiut fiind că atunci când Führerul doreşte să evite 

discuţiunea cu cineva a anumitor probleme, preferă să expună el situaţia. 

Pregătisem pentru Führer o carte cu dedicaţie în care am spus: „Omului 

pe care se reazemă onoarea unui secol, liniştea Europei şi dreptatea Ţării mele”. 

Führerul deschizând cartea şi văzând dedicaţia a avut un gest de 

tresărire, după care mi-a dat mie cuvântul. 

La început, ca şi la sfârşit, am insistat asupra primejdiilor şi drepturilor 

Neamului Românesc, ca şi asupra greutăţilor şi jertfelor militare pe care le 

facem. 

În ce priveşte problemele economice şi financiare le-am expus sumar. 

Am arătat că suntem ameninţaţi de inflaţie datorită finanţărilor 

exportului şi nevoilor germane din România; 

Că suntem în primejdie de a epuiza rezervele noastre de petrol; 

Că, pe de altă parte, suntem expuşi la un dezechilibru grav din 

împrejurarea că se secătuieşte economia naţională din exporturi de petrol, 

cereale şi altele, în aceeaşi măsură în care inflaţia agravează situaţia şi în care 

statul român nu primeşte în schimb nimic, sau materii prime foarte scumpe, de 

fier, intrând toate în producţia de armament, şi nu mărfuri care să poată absorbi 

de pe piaţă moneda şi întreţine activitatea şi producţia. 

I-am cerut sprijinul pentru aceasta şi i-am spus că dl. von Ribbentrop mi-

a făgăduit elaborarea unui plan economic şi financiar pentru echilibrarea 

schimburilor şi acoperirea emisiunilor. 

Führerul a spus că dă tot sprijinul în această direcţie. 

*** 

Condus de dl. von Ribbentrop la aeroport, am avut timpul să discut din 

nou îndelung cu dânsul, reluând problemele europene. 

I-am vorbit deschis că nu cred că o soluţie imperială în Europa este 

posibilă şi că, dimpotrivă, ar putea să ducă la prăbuşirea Europei. 

I-am amintit exemplul lui Iuliu Cezar, care a distrus Imperiul roman prin 

nerespectarea particularităţilor naţionale ale grupurilor şi instituţiilor naţionale, 

căutând să uniformizeze totul. 

Acest lucru a înlesnit năvălirea barbarilor, Asia fiind vulcanul care a 

aruncat lava mulţimilor sale asupra Europei, ori de câte ori n-a găsit nici o 

rezistenţă. 
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I-am vorbit, apoi, despre necesitatea ca viaţa europeană să fie organizată 

fie pe bază de principii noi, fie rechemându-se fiecare popor la misiunea lui; şi 

am susţinut nevoia unei colaborări mai întinse între ţările europene. 

Dl. von Ribbentrop, foarte cordial, mi-a spus că înţelege perfect aceasta 

şi că va convoca, chiar pornind la Berlin, o nouă reuniune ca să marcheze un 

nou an de la semnarea Pactului Tripartit şi mai târziu va examina şi problema 

unor alte manifestări europene. 

Atunci când eu i-am dat exemplul despre un pact politic, care ar putea fi 

încheiat, la început bilateral, cu aluzia de adeziune pentru celelalte ţări, pentru ca 

totuşi să se înceapă într-un fel a se cunoaşte şi a se cimenta ordinea europeană, 

dl. von Ribbentrop mi-a spus că va examina chestiunea. Foarte cordial, dl. von 

Ribbentrop a avut cuvinte pline de amabilitate pentru mareşalul Antonescu, 

elogii pentru armata noastră, mărturisiri pline de stimă pentru guvern şi pentru 

opera Neamului Românesc în genere. 

Mi-a vorbit, fără să fi deschis măcar cuvântul, despre experienţa 

legionară şi despre evadarea lui Horia Sima, la care n-am răspuns decât amintind 

că Ţara a trecut prin împrejurări grave, dar că sunt mulţumit că prestigiul 

Mareşalului şi strădania noastră au putut să stăvilească şi să asigure unitatea 

morală a Regatului. 

Dl. von Ribbentrop mi-a vorbit plin de cordialitate despre intenţiunea sa 

de a veni în România. 

Convorbirea economică dezvoltată, ca şi unele puncte din convorbirile 

mele figurează în procesele-verbale ale Consiliului de Miniştri în care am expus 

aceste rezultate. 

Toate acestea le anexez în extrase. 

 
(Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 125-136). 

 

 

[11] 

 

23 septembrie 1942, nota lui Paul Otto Schmidt pe marginea întrevederii 

Adolf Hitler – Mihai Antonescu, viceprim-ministrul român, 

la Cartierul General al Führerului/„Werwolf” 

 

[Întocmit] Berlin, 26 septembrie 1942 

 

Prezenţi: ministrul de Externe al Reichului, ministrul Hewel. 

Mai întâi, Antonescu a transmis salutul Mareşalului, care îşi exprimă din 

nou, loialitatea faţă de Führer, precum şi dorinţa de a se întâlni cât mai curând 

cu Führerul. Întrucât în cursul dimineţii a avut discuţii mai lungi cu ministrul de 

Externe al Reichului, nu vrea să-l reţină pe Führer cu amănunte tehnice, ci 

exclusiv pentru a îndeplini o sarcină din partea Mareşalului, şi anume de a-1 

ruga pe Führer să consimtă de principiu la gruparea trupelor române în sectorul 
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de front care se află sub comanda Mareşalului şi la organizarea spatelui şi la 

amenajările tehnice necesare pentru trupe, având în vedere venirea iernii. 

Führerul a răspuns că războiul cere de multe ori mutarea rapidă a 

trupelor dintr-un anumit loc al frontului în altele. Aşa a fost cazul la Bug şi în 

Crimeea şi acest lucru s-a dovedit a fi necesar şi acum. El s-a gândit să 

repartizeze mareşalului Antonescu un sector de front, în esenţă, în Caucaz şi la 

Marea Neagră şi să pună sub comanda sa şi Armata a 6-a germană, aşa cum 

divizii germane se află sub comandă italiană şi invers. Astfel, trei divizii de 

munte italiene au fost dislocate în Caucaz, cu consimţământul Ducelui; apoi, 

apariţia unui pericol la flancul german a făcut necesară în ultimul moment 

dirijarea celor trei divizii în altă parte. 

Mareşalul Antonescu va conduce, în afară de trupele române, şi unităţi 

germane puternice de tancuri şi motorizate şi va obţine un sector care este cel 

mai mare primit vreodată de un aliat, cuprinzând o întreagă armată. 

În continuare, Antonescu a prezentat un tablou al contribuţiei României 

la război şi al pierderilor suferite şi s-a referit la convorbirile sale cu ministrul de 

Externe al Reichului în legătură cu cererea de material de război. Fără să vrea să 

ridice probleme politice, el roagă, având în vedere capacitatea dovedită 

României de a forma noi unităţi, ca Germania să ajute în timpul iernii care vine 

la refacerea materială a unităţilor române epuizate în luptă. 

Führerul a răspuns că el, fără să aştepte iniţiativa română, a pus deja la 

dispoziţie un număr suplimentar de tancuri pentru diviziile de tancuri româneşti. 

El consideră acest fapt ca absolut normal, căci el, în esenţă, pleacă de la 

convingerea că Germania şi aliaţii săi se află toţi într-o barcă, din care nimeni nu 

poate să coboare pe drum. Toţi am pieri dacă ar învinge bolşevismul. Asta 

echivala cu sfârşitul nu numai al ţărilor, ci şi al popoarelor respective, care ar fi 

exterminate de bolşevici. Sau vom învinge împreună: în această luptă pe viaţă şi 

pe moarte nu poate însă să existe decât o victorie categorică. Şi ea nu poate fi 

obţinută decât dacă finlandezii, românii, ungurii şi italienii sunt în situaţia de a 

acorda ajutor eficient.  

Aceasta este întrebarea hotărâtoare a întregii lupte. Dacă i se răspunde 

pozitiv – şi el nu are nici cea mai mică îndoială – în faţa tuturor ţărilor aliate se 

află o lungă perioadă de dezvoltare în linişte şi cu bune rezultate; ei se află în 

faţa unei sarcini atât de mari, încât este necesară o colaborare de perspectivă pe 

termen lung. 

În aceste condiţii, va avea loc în viitorul mai îndepărtat o strânsă 

colaborare, în primul rând cu România. El (Führerul) apreciază, personal, 

extraordinar de mult contribuţia românească. El dă astfel expresie clară 

sentimentului său de înaltă apreciere pentru generalii şi ofiţerii români, care au 

primit mai multe înalte distincţii decât cei ai celorlalte armate aliate. 

Ruşii vor fi loviţi sistematic de Germania, până ce Uniunea Sovietică se 

va prăbuşi. 

Jertfa românească este într-adevăr mare, dar Germania a jertfit şi mai 

mult. Ea a învins Polonia, Franţa şi Iugoslavia şi în est a dat mult tribut de 
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sânge. Ea nu îi foloseşte pe aliaţi aşa cum procedează englezii, australienii, 

canadienii şi americanii. Germania luptă în locurile care sunt deosebit de 

periculoase. Ea nu-şi cruţă sângele şi consideră că este necinstit să pună pe alţii 

să scoată castanele din foc pentru ea. 

El (Führerul) este bucuros de contribuţia mare pe care România o aduce 

în efortul comun de război. Este în interesul Germaniei ca România să nu fie 

sleită din punct de vedere militar când se încheie războiul. Ar fi lipsit de sens. 

La sfârşitul războiului trebuie să se realizeze o colaborare strânsă şi cu România, 

la fel ca aceea cu Italia. Duşmanii Germaniei şi ai aliaţilor ei văd o astfel de 

colaborare pe termen lung cu o nelinişte extremă şi caută să semene sămânţa 

discordiei. 

El (Führerul) este de acord că România face pentru război tot ce-i stă în 

puteri, dar şi Germania face totul. Germania este victima bombardamentelor 

aeriene engleze în interesul victoriei comune, pentru că Luftwaffe este ocupată 

în răsărit şi Africa de Nord. Că Germania are o mare înţelegere pentru 

contribuţia României şi a armatei române reiese, printre altele, şi din faptul că, 

prin comunicate speciale, s-a adus la cunoştinţa poporului german mai des 

contribuţia României. El este fericit să constate preţuirea de care se bucură 

soldatul român în Germania.  

Antonescu a răspuns că el a prezentat la începutul întrevederii un tablou 

al contribuţiei României la război fără intenţia de a-1 folosi în tratative. Poporul 

român îşi îndeplineşte obligaţiile pur şi simplu dintr-un sentiment al datoriei 

sale. Numai popoarele de negustori încearcă să facă afaceri în astfel de cazuri. 

Popoarele cu instinct sigur, ca cel român, preferă lupta. Românii au realizat 

apărarea Europei timp de secole împotriva invaziilor asiatice. 

În continuarea întrevederii, Antonescu a amintit pe scurt câteva puncte 

discutate în timpul dimineţii, precum livrările româneşti de petrol, el promiţând 

că România va face în continuare eforturi în această direcţie. El a atins, de 

asemenea, problema finanţării legată de exportul de petrol şi problema arma-

mentului, discutate în cursul dimineţii. 

În răspunsul său, Führerul s-a referit la protecţia terenurilor petrolifere de 

la Ploieşti. El a subliniat greutatea organizării unei zone de vânătoare de noapte 

şi i-a explicat lui Antonescu în amănunţime ce aparatură numeroasă este 

necesară pentru avertizarea aeriană, pe de o parte, şi localizarea avioanelor 

inamice şi ghidarea radio-electrică, pe de alta.  

Şi Germania a putut amenaja centuri de apărare numai treptat şi în 

special în jurul unor zone importante, căci construirea unei zone de apărare cere 

o astfel de risipă de aparatură şi personal, încât Anglia, de exemplu, s-a văzut 

obligată să recurgă în măsură mai mare la femei pentru deservirea aparatelor de 

localizare. 

Führerul a arătat pe baza unei hărţi cum pot să fie apărate eficient zonele 

importante ale României cuprinse între mare şi munţi, sub forma unei semiluni 

de aproximativ 1 500 km lungime, ceea ce necesită o aparatură imensă. 

Fiihren.il
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Referitor la aparatele de vânătoare de noapte, Führerul a arătat că un 

singur pilot are nevoie de o instrucţie de ani de zile şi a remarcat că în Germania 

s-a observat că, în momentul în care zonele de vânătoare de noapte devin 

cunoscute, avioanele duşmane pur şi simplu le ocolesc. 

Referitor la problemele valutare şi economice ridicate de Antonescu, 

Führerul a declarat că Germania este interesată să vadă moneda României în 

siguranţă, întrucât, în caz contrar, efectele ar putea să ameninţe şi Germania. De 

altfel, Germania duce o politică de încheiere a unor acorduri comerciale pe 

termen lung, de zece până la douăzeci de ani, în cadrul cărora posibilităţile 

industriale şi agricole ale ambelor ţări se pot completa în mod reciproc 

avantajos. În răspunsul său, Antonescu a revenit asupra problemei apărării 

aeriene a oraşului Ploieşti. Desigur, guvernul român este răspunzător de 

apărarea acestei zone. El îl roagă pe Führer numai să-i uşureze greutatea 

responsabilităţii prin punerea la dispoziţie de către Germania a aparaturii de 

dirijare şi localizare, avioane de vânătoare şi instalaţii pentru producerea ceţii 

artificiale.  

Führerul a răspuns referindu-se din nou, cu amănunte, la greutăţile 

tehnice care fac deosebit de dificilă amenajarea unei zone de vânătoare de 

noapte. Germaniei i-au fost necesari doi ani ca să construiască şi să utileze zone 

de vânătoare de noapte. O lărgire de 100-200 km a unei astfel de zone durează 

două luni.  

Aparatele de vânătoare de noapte au nevoie pentru întrebuinţarea lor 

eficace, pe de o parte, de aparate de localizare, dispuse în zone adânci, care să 

sesizeze duşmanul pe cale radio-electrică şi, pe de altă parte, de aparate de 

ghidare, prin care vânătorii de noapte să se apropie până la 80 sau 100 de metri 

de avioanele duşmane. Apărarea Berlinului începe deja în Olanda şi Belgia, ca şi 

la graniţa germană şi pe Rin, ceea ce înseamnă o distanţă de 600 km de capitală. 

O a doua zonă de apărare este în Mitteldeutschland, la o depărtare de 

aproximativ 300 km de Berlin, căci aparatele de vânătoare de noapte pot fi 

întrebuinţate cu folos numai la o anumită distanţă de obiectivul apărat şi atunci 

numai într-un număr limitat de 20-30 avioane, pentru că în caz contrar se 

incomodează reciproc. 

După câteva cuvinte despre camuflarea artificială, Führerul a declarat că 

cele mai sigure mijloace de respingere a avioanelor inamice sunt încă 

proiectoarele şi antiaeriana, şi în special proiectoarele, care orbesc echipajele 

avioanelor inamice.  

Aici întrevederea a trebuit să fie întreruptă din cauza orei înaintate, 

întrucât în caz contrar delegaţia română, din cauza căderii întunericului, nu ar 

mai fi putut să aterizeze la Bucureşti. 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II, 

p. 106-110; traducere – Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 136-139). 
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[12] 

 

Cartierul General al Führerului/ „Wolfsschanze”,  

10 ianuarie 1943, ora 11,30 – Nota lui Paul Otto Schmidt  

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu  

 

[Întocmit] Berlin, 15 ianuarie 1943 

 

Führerul, care 1-a primit pe Antonescu stând în picioare şi a rămas astfel 

în tot timpul întrevederii, care a durat trei ore şi jumătate, a început imediat să 

vorbească despre problema Horia Sima, pe care vrea să o clarifice încă înainte 

de a intra în discuţiile propriu-zise. El a subliniat că, personal, dintre legionari, 

în afară de aceia pe care Antonescu i-a prezentat într-o vizită anterioară, nu 

cunoaşte pe nimeni, şi nici pe Horia Sima. El l-a invitat pe acesta odată, 

împreună cu mareşalul Antonescu, la Obersalzburg, cu intenţia de a realiza o 

înţelegere între amândoi, asemănătoare cu cea înfăptuită la timpul său între el şi 

feldmareşalul von Hindenburg. Modul în care Horia Sima, sub un pretext, nu a 

dat curs invitaţiei, îl arată ca un om fără caracter şi în ochii Führerului a 

demonstrat clar că Horia Sima nu ar putea niciodată să devină conducătorul 

României. El (Führerul) s-a decis atunci fără rezerve pentru Antonescu şi au fost 

date ordine clare cu privire la această luare de poziţie către autorităţile interesate 

din Germania.  

Aceste dispoziţii vor fi urmate întocmai, chiar şi atunci când Führerul n-

ar mai fi în viaţă. De aceea, el (Führerul) a fost indignat când a auzit că în 

România s-ar fi afirmat că autorităţile germane ar fi mijlocit fuga lui Horia Sima 

şi l-ar fi încurajat în acest sens, ba chiar că el însuşi ar fi implicat în această 

afacere. El nu este omul care îşi schimbă aliaţii de la o zi la alta. Dacă s-a 

declarat odată pentru cineva, el îi rămâne credincios acestuia. Când Horia Sima 

a fost din nou arestat, el (Führerul) a dat ordin ca la întoarcerea lui în Germania 

să fie împuşcat; l-a revocat totuşi imediat, când i s-a comunicat că mareşalul 

Antonescu a afirmat că împuşcarea lui Horia Sima este o precondiţie pentru 

colaborarea în continuare între Germania şi România, căci el nu are obiceiul de 

a accepta astfel de condiţii. Acum va decide spontan ce trebuie să se întâmple cu 

Horia Sima şi urmează pur şi simplu să-i comunice decizia sa. 

Antonescu, care a ascultat cu oarecare surprindere expunerea Führerului, 

făcută pe un ton foarte hotărât, a contestat să fi făcut vreo legătură între evadarea 

lui Horia Sima şi Führer. El a vorbit numai de responsabilitatea organelor de 

supraveghere germane şi dl. Killinger trebuie să fi înţeles total greşit declaraţiile 

sale. El roagă ca acesta să fie invitat la întrevedere şi în prezenţa sa (a lui 

Antonescu) să raporteze încă o dată Führerului ceea ce a declarat Mareşalul în 

această chestiune. Antonescu contestă, de asemenea, că ar fi pus condiţia ca 

Horia Sima să fie împuşcat şi că de aceasta ar depinde în continuare colaborarea 

dintre Germania şi România. Şi aici el trebuie să spună că este vorba de o eroare 

a ministrului german. 
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Mareşalul Antonescu primit de Joachim von Ribbentrop (1943) 

 

Führerul nu a dat curs cererii lui Antonescu de a-l invita pe ministrul 

german la întrevedere şi a răspuns numai că el îi dă lui Antonescu garanţia că 

Horia Sima nu va ajunge viu în România. În desfăşurarea în continuare a 

convorbirii a mai avut loc un larg schimb de opinii între Führer şi mareşalul 

Antonescu asupra situaţiei legionarilor. Antonescu a explicat că în România 

Horia Sima este respins de toţi. Chiar şi legionarii sunt împotriva lui. De aceea, 

el nu ar putea niciodată să devină conducătorul României. Prin atitudinea sa, el a 

împiedicat legiunea română să se încadreze în noul stat. El (Antonescu) roagă 

numai ca Germania să facă un gest clar în problema Legiunii. El a lăsat să se 

înţeleagă că se gândeşte la predarea tuturor legionarilor, care se mai găsesc încă 

în Germania. Führerul nu a respins aceasta, ce-i drept, dar a declarat că unii 

legionari sunt angajaţi în industria de armament germană (uzinele Heinkel, 

Rostock) şi nu se poate lipsi de ei acolo, aşa că nu se pune problema predării 

acestor legionari. Problema dacă şi când s-ar putea preda României restul 

acestor legionari, Führerul a lăsat-o deschisă, fără să ia totuşi o poziţie clară de 

respingere. 

În continuare, s-au discutat în detaliu, pe baza hărţilor, evenimentele 

militare care s-au întâmplat la străpungerea frontului românesc de către ruşi. 

Führerul a explicat că nu este vorba acum de a constata responsabilităţile sau de 

a ridica problema vinovăţiei, ci pur şi simplu de a vedea ce trebuie făcut pentru 

redresarea situaţiei grele create prin străpungerea rusească. El i-a făcut la 

început lui Antonescu o prezentare globală a străpungerii ruseşti şi a urmărilor ei 

şi s-a folosit pentru aceasta de diferite hărţi militare, pe care erau clar prezentate 

aspectele separate ale fiecărei lupte. Führerul a criticat deosebit de aspru 

atitudinea generalului german Heim, a comandantului Diviziei 22 germană şi 

Diviziei 1 de tancuri română, care, aflate în spatele frontului românesc, nu au 

intervenit la timp pentru a închide spărturile. Heim, între timp degradat, scos din 

armată şi arestat, a prezentat ca scuză pentru inactivitatea sa faptul că el pierduse 

complet legătura cu românii. 
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Antonescu a observat că aceasta poate fi înţeleasă cel mult din punct de 

vedere pur tehnic, întrucât ruşii distruseseră, de fapt, aproape complet posturile 

de emisie ale armatei române, dar Heim, în conformitate cu ordinele, în final 

trebuia totuşi să înainteze pe baza ordinului organului militar superior, care 

comanda, în acelaşi timp, şi trupele române. Antonescu, apoi, a prezentat, la 

rândul său, un material cartografic voluminos despre faptele separate ale 

străpungerii, pe baza căruia a expus opinia românească asupra evenimentelor. 

Ea a culminat în afirmaţia că românii s-au bătut cu o vitejie extraordinară, dar ca 

urmare a înarmării proaste au cedat în faţa forţelor superioare. Pierderile 

româneşti au fost extraordinar de mari. Din patru generali, trei au căzut în lupta 

la baionetă. De asemenea, au căzut toţi comandanţii de companii. În mod 

deosebit, Antonescu a criticat înarmarea deficitară a trupelor române cu tancuri 

Skoda, care au fost uşor străpunse de tunurile ruseşti. Pe baza mai multor 

diagrame, Antonescu a explicat tactica aplicată de ruşi. Tancurile ruseşti 

înaintează în mai multe valuri. Primul val constă din cele mai grele tancuri care 

îşi îndreaptă focul imediat asupra apărării antitanc şi reuşeşte în scurt timp să o 

scoată din luptă şi s-o anihileze. Al doilea val, format din tancuri medii, care 

pătrund în poziţiile infanteriei şi le străbat în toate direcţiile. Ele sunt ca un 

tăvălug. Abia în urma acestora vine infanteria rusească. În afară de aceasta, 

Antonescu a criticat atitudinea organelor militare germane, care pe nedrept au 

imputat armatei române incapacitatea, în timp ce era vorba pur şi simplu de 

proasta înarmare a acesteia. 

Führerul a răspuns că unor astfel de declaraţii, care se aud pe front, unde 

tonul în general este mai aspru, nu trebuie să li se dea o greutate prea mare. 

Dacă într-o unitate germană sunt compartimente care se retrag, cei responsabili 

sunt traşi la răspundere şi uneori împuşcaţi, după care şi unităţile vecine, care îşi 

menţin poziţiile, nu sunt ferite de o critică aspră. Toţi găsesc aceasta absolut 

normal. Greutăţi apar numai dacă unitatea care se retrage aparţine unei alte 

naţiuni aliate şi deci ar trebui să i se aplice şi ei aceeaşi metodă ca la o unitate 

germană. 

Că trupele române s-au luptat vitejeşte, acest fapt a fost recunoscut şi de 

către partea germană. El însuşi a exprimat acest lucru prin acordarea a 

numeroase distincţii ofiţerilor şi trupei. Că tancurile Skoda nu sunt bune este de 

acord, ca şi cu faptul că, probabil, şi înarmarea a fost deficitară. Dar nu este 

vorba acum de a face reproşuri cuiva şi de aceea Antonescu nu este nevoie să 

apere armata română şi să justifice atitudinea ei. Este vorba numai de a limpezi 

din nou situaţia într-un timp cât mai scurt posibil. Condiţia prealabilă pentru 

aceasta este o rezistenţă cât mai lungă a unităţilor încă disponibile, pentru ca să 

se poată astfel câştiga timp în vederea întreprinderii de contramăsuri împotriva 

înaintării ruseşti. 

Führerul a prezentat, apoi, lui Antonescu, în linii mari, cum îşi 

imaginează el rezolvarea situaţiei primejdioase dintr-o parte a sectorului de sud 

al Frontului din Răsărit.  

care.se
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Mai întâi, trebuie ca armatele încercuite la Stalingrad să se menţină pe 

poziţii în orice condiţii.  

În afară de aceasta, trebuie menţinut Rostovul. În orice caz trebuie să se 

formeze acolo un cap de pod. El (Führerul) speră totuşi să-i poată opri pe ruşi pe 

o linie nord-sud, la o oarecare distanţă de Rostov.  

În continuare, Führerul a explicat lui Antonescu, pe baza hărţii, cum 

consideră el că s-ar putea lichida, după oprirea înaintării ruseşti, situaţia creată 

de aceştia.  

În spaţiul de la sud de Voronej el vrea să concentreze o armată de şoc şi 

cu aceasta să lovească mai întâi spre sud-sud-est şi după aceea spre est, printr-o 

lovitură de cârlig, să transforme pătrunderea rusească într-o înfrângere 

catastrofală, pe care el vrea să le-o provoace în spaţiul dintre Donul inferior şi 

cel superior şi, astfel, concomitent, să depresureze şi armata de la Stalingrad. 

Führerul a exprimat opinia că el nu mai vrea să lase ca partea frontului de pe 

Don îndreptată spre nord să se desfăşoare din nou de-a lungul fluviului, ci s-o 

disloce mai departe spre sud, să fie mai aproape de calea ferată est-vest de la 

Stalingrad, ceea ce ar însemna o uşurare extraordinară a aprovizionării. Ruşii, de 

altfel, din cauza înaintării lor, de acum, au greutăţi tot mai mari cu propria lor 

aprovizionare, întrucât se îndepărtează tot mai mult de gările lor de descărcare 

de pe liniile Moscova-Rostov şi Moscova-Stalingrad. Aici a apărut o deosebire 

de opinii între Führer şi Antonescu cu privire la existenţa sau inexistenţa căii 

ferate Talobaja-Kalaci. Antonescu afirma că aceasta poate fi exploatată, în timp 

ce Führerul susţinea că după mai multe recunoaşteri aeriene a rezultat că există 

numai terasamentul, dar calea ferată propriu-zisă nu este. Antonescu pare însă să 

nu se fi lăsat convins. 

În încheierea convorbirilor militare foarte detaliate asupra altor 

amănunte, Führerul a atins pe scurt problemele economice nereglementate între 

Germania şi România, cu observaţia că va vorbi mai mult despre acestea după-

amiază. Ceva mai amănunţit s-a referit numai la problema petrolului, subliniind 

puternic necesitatea unor livrări mai mari pentru ducerea războiului comun, prin 

creşterea producţiei şi micşorarea consumului. Cu privire la reglementarea 

financiară, a cărei dezbatere, de asemenea, o rezervă pentru după-amiază, 

Führerul a observat numai că dacă românii afirmă că ei obţin în schimbul 

livrărilor de petrol numai material de război, care este folosit pe câmpul de 

luptă, Germania ar putea să răspundă că şi petrolul este folosit numai pentru 

război. 

În încheierea întrevederii, a avut loc o masă, la care au participat, printre 

alţii, ministrul de Externe al Reichului, Mihai Antonescu, feldmareşalului Keitel 

şi generalul Jodl. 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II,  

p. 197-201; traducere – Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 171-176). 
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[13] 

 

Cartierul General al Führerului/ „Wolfsschanze”,  

la 10 ianuarie 1943, ora 19,30 – Nota lui Paul Otto Schmidt  

pe marginea întrevederii A. Hitler – I. Antonescu  
 

[Întocmit] Berlin, 15 ianuarie 1943 

 

Sunt prezenţi: ministrul de Externe al Reichului, feldmareşalul Keitel, 

generalul Jodl, generalul Zeitzler, locţiitorul primului-ministru român, Mihai 

Antonescu, ministrul român al înzestrării Armatei, Dobre, şeful Marelui Stat 

Major român, generalul Şteflea. 

Convorbirea, la care participanţii au stat în picioare, grupaţi în jurul unei 

hărţi mari, a constat, în esenţă, într-o trecere în revistă a situaţiei politice şi 

militare. Führerul a început cu afirmaţia că în ochii săi factorul hotărâtor în lupta 

actuală stă în aceea că nu există, ca la celelalte războaie, o miză, care mai târziu 

ar putea fi recucerită, dacă ea ar fi pierdută în actuala confruntare. Indiferent pe 

ce front se desfăşoară lupta, ea este o luptă permanentă pentru a fi sau a nu fi. 

Dacă Germania în vest sau Germania şi aliaţii săi în sud şi răsărit sunt bătuţi, 

rezultatul ar fi oricum acelaşi. Anglo-saxonii ar fi numai teoretic potenţiali 

câştigători, căci în cazul unei înfrângeri a Axei şi a aliaţilor ei Rusia ar fi aşa de 

puternică pe continent, încât anglo-saxonii ar pierde aici orice influenţă. 

Deosebirea hotărâtoare între situaţia Europei Centrale după prăbuşirea 

din 1918 şi situaţia ce ar rezulta din înfrângerea Axei şi a aliaţilor ei constă în 

aceea că în anul 1918 în spaţiul rusesc a apărut un vacuum ca urmare a 

prăbuşirii regimului ţarist, ceea ce nu este cazul acum. De altfel, în ciuda 

prăbuşirii militare a Germaniei în 1918, în spaţiul rusesc au apărut o serie de 

state care, în fond, erau şi urmări ale Brest-Litovskului. Finlanda, Estonia, 

Letonia, Lituania şi Polonia au devenit state independente şi România a putut să 

se mărească, tocmai pentru că fosta Rusie ieşise din război total slăbită. În cazul 

înfrângerii Axei şi aliaţilor ei situaţia ar fi astăzi complet altfel. Ar exista un 

imperiu bolşevic puternic, cu o industrie puternică şi cu surse de materii prime 

bogate şi cu mari mase de oameni, care ar urmări mai departe cu energie vechile 

ţeluri expansioniste ale Rusiei cu ajutorul acestor mase: spre nord până la 

Oceanul Atlantic şi până la ieşirea Mării Baltice în Marea Nordului, spre vest, 

peste întreaga Europă occidentală şi spre sud în direcţia Mării Mediterane. 

Această expansiune a bolşevicilor va fi uşurată de faptul că în multe ţări ale 

Europei domneşte un fel de matriţă marxist-socialistă pre-bolşevică, care a făcut 

apte aceste ţări pentru dizolvarea în imperiul bolşevic şi ele, la un moment dat, 

ar ajunge într-o situaţie de criză, la o dezmembrare internă. Aceasta este valabil 

în special pentru Suedia şi ţările Europei de vest. Dacă am părăsi, de exemplu, 

zona de ocupaţie germană, Franţa n-ar fi guvernată nici de Pétain, nici de Laval, 

ci de bolşevici. La fel ar fi în Spania, unde la plecarea lui Franco, care 

concentrează în mâinile sale frânele puterii, bolşevicii ar prelua guvernul. În 
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slavii de sud dormitează, ca şi în spaţiul ceh, de altfel, un fel de stare 

intelectuală, gata să se îndrepte spre Moscova din motive naţionale. Acest 

bolşevism intelectual de salon pe baze rasiale va sfârşi în momentul crizei într-o 

mişcare panslavistă cu pecete roşie. În general, peste tot în ţările Europei masele 

de oameni cu condiţii de viaţă sociale fără perspectivă au oscilat în alegerea lor 

între o Europă a ordinei şi un regim bolşevic, prezentat lor ca fiind mai bun, 

pentru ca, în final, să se decidă pentru ultimul. Dacă în aceste condiţii Germania 

şi aliaţii săi sunt obligaţi să lupte este vorba despre o luptă pentru existenţă, şi nu 

de un război pentru ocuparea de teritorii. În istoria sa, Europa a trăit numai de 

două-trei ori asemenea asalturi. Prima dată, când au venit hunii; aceştia au 

distrus vechea ordine europeană şi au instaurat haosul pentru câteva secole; a 

doua oară, a urmat năvălirea mahomedanilor, din Balcani până aproape de 

Europa Centrală, iar maurii, venind din cealaltă parte, au înaintat prin
 
forţă până 

la Pirinei şi spre Sicilia. Al treilea asalt a fost reprezentat de invazia mongolă, 

care s-a desfăşurat până în Câmpia sileziană şi acolo, din motive rămase până 

astăzi necunoscute, s-au oprit. Toate aceste trei asalturi au avut drept ţintă 

frumoasa şi bogata Europă şi urmăreau să predea continentul european 

popoarelor invadatoare ca loc pentru păşunat. 

În lupta gigantică de astăzi pentru apărarea de un nou asalt de acest fel 

trebuie să se ţină seama de perioade lungi de timp şi să se aprecieze linia succe-

sului sau insuccesului nu după acte singulare, ci după cursul general al eveni-

mentelor. 

În toamna anului 1939 exista un front occidental nu departe de Rin şi 

unul de răsărit expus primejdiei, care ajungea până în coridorul polonez. Această 

situaţie grea s-a schimbat fundamental ca urmare a războiului şi a rezultatelor 

sale. Führerul a prezentat, apoi, pe baza hărţii, dezvoltarea în continuare, 

explicând de o manieră clară rezultatele obţinute până acum, aşa cum se prezintă 

ele în spaţiul geografic european. Primul rezultat a fost eliminarea ameninţării 

dinspre est. Un al doilea rezultat a fost în primăvara şi vara anului 1940, când s-

a obţinut siguranţa spre vest şi nord. Al treilea rezultat a fost intrarea Italiei în 

război. 

Al patrulea rezultat a fost siguranţa pe frontul de sud, cu posibilitatea de 

a lovi podul spre Africa de Nord, ceea ce ducea până la ameninţarea 

Alexandriei. 

Îndreptându-şi atenţia spre răsărit, Führerul a calificat intrarea Finlandei 

în rândul aliaţilor ca un alt rezultat important pentru sectorul de nord al frontului 

răsăritean. În partea de mijloc şi de sud a frontului răsăritean ruşii au fost 

împinşi înapoi. 

În interiorul acestui spaţiu uriaş, care stă la dispoziţia Germaniei şi 

aliaţilor ei ca rezultat al mersului războiului de până acum, există greutăţi cu 

Franţa. Prin întăriturile de pe coasta de vest, asemănătoare unui zid, ca şi prin 

întărirea treptată a trupelor germane până la 52 de divizii (fără efectivele de 

aviaţie, care se ridică la încă 100 000 oameni), prin echiparea excelentă şi prin 

dotarea lor cu cele mai bune tancuri, Germania s-a asigurat în vest împotriva 
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unor încercări de debarcare întreprinse de englezi şi americani. Iar dacă ar fi 

întreprinse aceste încercări de invazie, ele ar suferi o înfrângere categorică. 

De şase luni el a avut îndoieli tot mai mari în ceea ce priveşte loialitatea 

francezilor. În aceste condiţii, Franţa constituia un pericol; căci o mare parte a 

statului era încă independentă şi poseda o forţă proprie de apărare. Ce-i drept, 

era formată numai din opt divizii, dar acestea ar fi putut fi folosite drept cadre 

pentru o rapidă creştere a acestora până la 25-30 de divizii. Din această cauză, 

când a devenit clară trădarea generalilor francezi, el a pornit la luptă şi a înaintat 

cu unităţile rapide şi cu diviziile de tancuri până la Marea Mediterană. 

Evenimentele declanşate prin debarcarea anglo-saxonilor în nordul Africii, în 

afara ocupării Coastei franceze a Mării Mediterane, care a avut loc în primele 48 

de ore, au determinat ocuparea Corsicăi şi posibilitatea unei legături spre Africa 

peste un foarte scurt sector de mare. Această legătură spre Africa, între Sicilia şi 

Tunis, ar putea să fie asigurată prin baraje de mine prin care Marea Mediterană 

ar fi tăiată în două şi englezii ar fi definitiv obligaţi să folosească pentru 

transporturile lor spre zona Mediteranei de răsărit lungul drum maritim din jurul 

Africii. Pentru aceasta, ei ar avea nevoie de un tonaj de cinci până la şase ori 

mai mare decât dacă ar fi putut folosi direct calea prin Marea Mediterană. În 

afară de aceasta, pe calea maritimă lungă ele sunt expuse acţiunilor 

submarinelor germane care devin tot mai eficiente. Führerul a explicat în 

amănunt noua metodă de aprovizionare a submarinelor cu ajutorul 

submarinelor-cisternă şi a schiţat zona principală de operaţii a submarinelor 

germane în Atlanticul de Nord şi în Atlanticul de Sud, cu extensiune în jurul 

Capului Africii şi până în zona Madagascarului. În timp ce numărul 

submarinelor creşte permanent şi angajarea lor este mai mare decât cel mai înalt 

nivel atins în războiul mondial, pierderile au scăzut considerabil. Numărul 

submarinelor este acum de nouă ori mai mare decât în anul 1939. 

Pe baza unor surse engleze şi americane, s-a putut stabili cu siguranţă că 

anglo-saxonii au putut să înlocuiască până acum numai jumătate din vapoarele 

scufundate. Dacă Roosevelt vorbeşte în ultima sa cuvântare despre construirea 

unui tonaj de 8 milioane (nu capacitate de transport), la această constatare, în 

afară de întrebuinţarea tonajului, care dă o impresie complet falsă, mai este 

demn de remarcat şi faptul că el nu a declarat că aceste nave ar fi în exploatare. 

Germania în mod sigur a scufundat un registru brutto, adică capacitate de 

transport, de 9 milioane tone. La care se adaugă încă 3 milioane tone de nave 

avariate. Fără să mai socotim navele avariate sau scufundate de mine, asupra 

cărora nu există dale precise, au fost scufundate 12 milioane tone, din care, chiar 

dacă luăm drept corecte datele anglo-saxonilor, numai cinci sau şase milioane 

sunt înlocuite. 

Comunicatele asupra victoriilor americane de pe frontul de luptă din 

Extremul Orient sunt exagerate. Este vorba despre lupte între detaşamente mici, 

de două până la trei mii de oameni. Succesele locale, pe care probabil americanii 

le-au obţinut, sunt contrapuse de ei pierderilor de nave de luptă, crucişătoare şi 

distrugătoare. China, a cărei populaţie se ridică la 300 milioane, poate să fie 
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aprovizionată cu material de război numai pe calea aerului. Germania poate să 

aprecieze ce înseamnă asta chiar în momentul actual, în care o armată germană 

de 250 000 de oameni, încercuită la Stalingrad, poate să fie aprovizionată pe 

calea aerului numai cu extrem de mare greutate. 

 

 
 

Helsinki, 4 ianuarie 1942: Mareşalul Antonescu, 

felicitat de Mareşalul Mannerheim, cu prilejul Anului Nou 

 

Japonezii nu vorbesc mult, dar ei acţionează. Ceea ce şi americanii şi 

englezii tot încearcă; în orice caz, ei sunt dependenţi de transportul pe mare şi 

trebuie să învingă aici greutăţi enorme. Şi nici aprovizionarea lor cu petrol nu 

este lipsită de neplăceri, cum, probabil, se vede. Ei nu mai au în apropierea 

Europei ca zonă de aprovizionare cu petrol decât Orientul Mijlociu. 

Dacă ar fi să-l piardă odată, rămâne ca unică sursă de aprovizionare 

America. Le lipsesc cositorul, cuprul, manganul şi molibdenul, precum şi 

cauciucul. 
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În ceea ce priveşte capacitatea de producţie a anglo-saxonilor, America 

dispune de o populaţie de 128 milioane, adică un număr egal cu cel al Marelui 

Reich german şi al spaţiului pe care îl controlează direct. La capacitatea de 

producţie a Axei mai trebuie avute în vedere şi cele demografice şi materiale ale 

Belgiei, Olandei, Franţei, Elveţiei, nordului Italiei, ca şi ale sudului şi estului 

Europei. În afară de aceasta, Axa dispune în spaţiul controlat de ea de cantităţi 

imense de cărbune şi fier. La aceasta, se adaugă reconstrucţia zonelor industriale 

ruseşti, care progresează permanent, şi capacitatea de producţie germană ce se 

măreşte considerabil. Führerul a exemplificat cu dezvoltarea aprovizionării cu 

energie electrică în zona industrială a Ucrainei şi a dat câteva cifre ca exemplu. 

Zona controlată de Germania şi aliaţii săi este astfel foarte bine înarmată 

pentru luptă. În această luptă nu există decât o rană deschisă: Rusia, şi aici există 

acum triunghiul Rostov-Stalingrad-Caucaz ca zona cea mai importantă. Trebuie 

să avem mereu în atenţie această importantă realitate şi să nu ne lăsăm 

influenţaţi în judecata noastră de mersul unei faze singulare a marii drame, ci 

dimpotrivă, tocmai în perioade de criză să ne păstrăm nervii tari. Dacă Germania 

ar pierde două treimi din zăcămintele de fier, până la 85 procente din sursele de 

petrol, ca şi tot cărbunele cocsificabil şi, pe lângă aceasta, ar trebui să se 

confrunte cu o lipsă mare de cauciuc, situaţia ei ar fi disperată. Dar asta este 

exact situaţia în care se află Rusia. Ce-i drept, Rusia posedă încă zăcămintele de 

fier din Ural, însă nu are cărbune cocsificabil. Lipsa de alimente şi deficitul 

uman sunt alte greutăţi care până la urmă o vor doborî. 

Dacă cineva l-ar întreba (pe Führer) cum şi când va fi sfârşitul 

războiului, ar răspunde că aceasta este singura întrebare la care, în întreaga 

istorie, nici un om de stat sau comandant militar n-au putut răspunde precis. 

Führerul a citat ca exemple, în acest sens, războaiele punice, războiul de treizeci 

de ani şi războiul de şapte ani. În nici un caz oamenii de stat sau comandanţii 

militari n-au putut să spună într-un anumit moment ceva precis despre sfârşitul 

războiului şi au obţinut totuşi în final victoria. Într-un mare conflict, precum este 

actualul război mondial, totul depinde numai de urmărirea neabătută a scopului, 

de cunoaşterea ilară a condiţiilor pentru atingerea lui şi de preocuparea pentru 

înfăptuirea lui. În fruntea acestor condiţii se află ţinuta spirituală, adică hotărârea 

fanatică de a nu capitula, indiferent de circumstanţe. Ţinuta spirituală nu trebuie 

să fie numai la vârf, ci trebuie să pătrundă până la ultimul comandant de 

companie şi soldat. În acest fel momentele dificile sunt depăşite cel mai bine. 

Aici Führerul a citat din nou exemplul campaniei militare din Norvegia şi a 

evocat cu lux de amănunte toate întorsăturile nefavorabile şi nenorocirile care au 

caracterizat de la început această campanie. Atunci numai datorită hotărârii 

conducerii militare s-a obţinut în final victoria. El a arătat în amănunţime că 

pentru campania din Norvegia nu au fost suficiente nave, că vasele de 

aprovizionare pentru operaţiunea Narvik nu au sosit, că în Narvik erau 

disponibili numai 2 000 de oameni, fără armament greu, că, în sfârşit, zece 

distrugătoare au fost scufundate, în parte, din cauza lipsurilor în aprovizionare, 

dar că prin echipajele acestora trupele de la Narvik au putut fi întărite 
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considerabil şi până la urmă au rezistat. El a descris incidentele din Oslo, de la 

aeroportul din Namsos şi alte surprize neplăcute ale campaniei din Norvegia. 

În aceeaşi idee, Führerul a amintit anul 1923, când el credea deja că are 

puterea şi timp de şase ore i se părea că speranţa i se îndeplinise, până s-a produs 

dezastrul şi el însuşi a fost arestat. Şi în acest caz, datorită dârzeniei, până la 

urmă totul a fost din nou bine. Dacă soarta şi providenţa au vrut ca în aceeaşi 

perioadă, în fruntea diferitelor popoare din Europa să se afle oameni mari, este 

sarcina acestora să elibereze Europa. Ceea ce democraţii sistemului de la 

Weimar în Germania, Sforza al Italiei şi Negrin al Spaniei nu au reuşit niciodată, 

au izbutit aceşti oameni, care nu printr-o întâmplare, ci datorită providenţei s-au 

aflat în fruntea popoarelor lor. Cu mintea clară, ei au trebuit să găsească 

slăbiciunile şi punctele vulnerabile ale adversarilor lor şi să-i înfrângă prin 

fanatism şi credinţă, încrederea în succes în această luptă, având în vedere 

persoanele din partea adversă, este cu atât mai îndreptăţită. Nu există nici în 

America, nici în Anglia un conducător adevărat. Dacă n-ar fi fost războiul, 

Churchill n-ar fi venit niciodată la putere şi fără război Roosevelt şi politica lui 

ar fi falimentat astăzi. Numai Stalin poate fi apreciat ca mare adversar. De aceea 

el (Führerul) vede cu deplină încredere viitorul. 

Mareşalul Antonescu a mulţumit Führerului pentru expunere, la care el 

nu are nimic de adăugat, decât declaraţia deja făcută că România a intrat în 

război ca să-i pună la dispoziţie tot ce-i stă în putere pentru obţinerea victoriei. 

El (Antonescu) este de acord cu Führerul că singurul duşman mare este Stalin. 

Acesta trebuie considerat un bărbat creator, care a reuşit să-i ridice pe slavi, 

astfel că aceştia reprezintă astăzi, în contrast cu situaţia anterioară, o forţă 

militară considerabilă. Pentru aceasta, acum este vorba să lovim această Rusie a 

lui Stalin în punctele decisive. Antonescu a arătat aceste puncte pe hartă şi a 

indicat Leningradul, Moscova, Kuibîşev şi Stalingrad. El a lăsat să se vadă că 

ocuparea acestor puncte o consideră indispensabilă pentru victoria asupra 

Rusiei. 

Führerul a răspuns la observaţia referitoare la Stalin că la izbucnirea răz-

boiului cu Rusia, Reichsmareşalul Goering l-a întrebat de ce îi consideră pe ruşi 

un adversar militar demn de luat în seamă. Reichsmareşalul a opinat că nu 

trebuie ca ruşii să fie supraestimaţi. Astăzi s-a dovedit că ruşii sunt singurii 

duşmani cu adevărat mari ai Germaniei şi că el (Führerul) nu i-a supraestimat la 

izbucnirea războiului. Rusia are o ideologie care este elementul susţinător al 

statului şi are în frunte, fără îndoială, un om important. 

Ministrul de Externe al Reichului a intervenit, declarând că punctul său 

de vedere este că Stalin îi depăşeşte cu mult pe cei din anturajul său.  

În continuare, Führerul a declarat că totuşi Germania şi aliaţii săi vor 

învinge până la urmă. Căci Stalin conduce Rusia singur, cu brutalitate, fără nici 

o spiritualizare a maselor. Vechea Europă s-a dovedit, la urma urmelor, cel mai 

puternic factor spiritual. Un singur lucru n-a bănuit Europa: cât de pregătiţi sunt 

ruşii din punct de vedere militar şi tehnic. Gradul de pregătire se deducea din 

aceea că Stalin îi trata pe ruşi ca pe nişte sclavi şi întreaga lor vitalitate a fost 
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întrebuinţată numai pentru realizarea unei uriaşe înarmări. El a avut la dispoziţie 

cel mai ieftin material uman din lume pentru opera sa uriaşă de înarmare 

militară şi economică. Cu toate acestea, din motive pe care le-am prezentat mai 

înainte, Europa deţine superioritatea. 

În încheierea convorbirii a avut loc cina, la care au participat aceleaşi 

persoane ca la întrevedere. 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II,  

p. 202-208; traducere – Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 176-182). 

 

 

[14] 

 

12 aprilie 1943, Salzburg, Castelul Klessheim, ora 5 p.m.  

Nota lui Paul Otto Schmidt  

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu 

 

După unele cuvinte de introducere, Führerul a specificat că, pe lângă 

dorinţa de a discuta probleme generale ce se ridică datorită situaţiei date, ar avea 

un motiv deosebit pentru care 1-a chemat la Salzburg. Personal, el (Führerul) ar 

dori să vină în România, dar, după cum poate şi Antonescu să înţeleagă, nu se 

poate îndepărta în acest moment de locurile legate telefonic şi telegrafic de 

Cartierul General şi fronturile apropiate. Şi Ducele a fost cu câteva zile înainte 

în Salzburg
 
şi, ca urmare, a fost invitaţia adresată Mareşalului Antonescu. În 

afară de aceste lucruri, în cazul unei vizite a Führerului la Bucureşti, s-ar impune 

necesitatea unei opriri, ori la dus, ori la întors, la Budapesta. 

Se pune în discuţie un fapt care necesită clarificarea deja de câteva luni 

încoace, deoarece împiedică buna desfăşurare a războiului şi cere rezolvarea 

problemelor în urma masivelor pierderi de sânge. 

Pentru a caracteriza situaţia, Führerul a subliniat că, conform fermei sale 

convingeri, pentru finalul acestui război nu există decât două posibilităţi: ori o 

victorie clară, ori o exterminare deplină. Situaţia de acum se deosebeşte de cea 

din 1918, când totul s-a rezolvat prin îndemânare politică şi intrigi diplomatice, 

mai ales că în Răsărit nu mai există nici duşman şi fiindcă acolo se produsese un 

vacuum militar. Dacă astăzi s-ar prăbuşi frontul de Răsărit, sau dacă s-ar 

produce, ceva în Occident care să ducă la prăbuşirea lui, atunci s-ar produce un 

vacuum militar în puterea armată a bolşevismului. Pentru ei, nici anii nu au 

importanţă, adică, dacă s-ar încheia acum un compromis, acest lucru nu ar duce 

decât la amânarea primejdiei bolşevice. Tendinţa bolşevismului ar rămâne 

aceeaşi. 

Dacă oamenii, conducători ai Europei de azi nu ar mai fi în viaţă, ar 

ajunge la putere o specie mai slabă. Se pune problema dacă puternicii 

conducători ai ţărilor europene vor avea urmaşi tot atât de puternici. Probabil că 

nu e cazul. Astfel, primejdia evreiască s-ar menţine, fie sub forma purului 



 149 

bolşevism, fie sub o mască liberală. Primejdiile sunt, deci, permanente şi nu 

există decât o singură cale de a le înlătura: o victorie sigură. În trecut, puterea 

germană trebuia să lupte împotriva hunilor, a ungurilor şi a turcilor. Eforturile 

depuse acum sunt mai mici decât cele de atunci, dar primejdia e mai mare. 

Numai un succes deplin le-ar putea înlătura. Compromisurile nu ar putea afecta 

primejdia, ci i-ar da doar timp ca să se întărească şi să se organizeze din nou. 

Zarurile au căzut la 1 septembrie 1939 şi războiul trebuie continuat până la un 

sfârşit victorios. El (Führerul) afirmă acest lucru şi din convingerea că jertfele 

aduse până acum nu au fost zadarnice. Chiar dacă au existat şi eşuări, totuşi, 

suma succeselor e mult mai mare, iar eşecurile nu au nici o legătură. Duşmanul 

din Răsărit a suferit, totuşi, cele mai mari pierderi. Fostul comandant al armatei 

de rezervă sovietice a căzut prizonier la germani şi a fost interogat cum se 

cuvine. În diferite probleme, declaraţia lui coincidea cu fapte pe care Germania 

le ştia deja din alte surse. Acest general rus, care a căzut prizonier în decembrie, 

a spus că armata sovietică a suferit o pierdere totală de 11,4 milioane, adică 

morţi, dispăruţi, dintre care o mare parte erau sigur morţi şi o altă parte 

prizonieri şi grav răniţi. Aceste pierderi sunt de zece ori mai mari decât cele 

germane, incluzând cele de la Stalingrad. 

În ceea ce priveşte situaţia catastrofală a forţelor omeneşti ale Rusiei, ar 

fi o adevărată nebunie slăbirea atacurilor împotriva Uniunii Sovietice, deoarece 

acest lucru ar uşura restabilirea ruşilor. Germania nu va oferi Rusiei nici un 

răgaz şi o va lovi în continuare până la nimicire. Şi în primul război mondial i-

au trebuit Germaniei 3 ani până a putut învinge Rusia. Primejdia ţaristă a fost, 

bineînţeles, mai mică decât cea bolşevică. Pe Frontul de Răsărit, la nord de 

Marea de Azov, nu se mai găsesc decât trupe germane. La capul de pod al pe-

ninsulei Taman românii au luptat alături de aliaţii lor germani. În cel mai scurt 

timp, el (Führerul) va începe să lovească din nou trupele ruseşti. Se impune ca 

necesar a se lua măsuri pentru ducerea războiului până la ultimele consecinţe şi 

nu trebuie să existe nici o îndoială în puterea fanaticelor hotărâri. E imposibil de 

crezut că prin hotărâri neclare se poate câştiga ceva. Numai o victorie deplină 

poate duce la soluţionarea situaţiei şi ar fi o crimă la adresa celor care şi-au dat 

viaţa crezând într-o victorie deplină, să se întreprindă altceva. Această chestiune 

el o apără demult şi o aduce la cunoştinţa fiecărui vizitator. El nu a făcut 

niciodată alt fel de declaraţii. 

Încercările sale pentru pace le-a prezentat întotdeauna în public. Înainte 

de război, după campania din Polonia şi din Franţa el a oferit iar şi iar Angliei 

pacea. De fiecare dată au fost văzute ca momente de slăbiciune. 

În iulie 1940 a făcut ultima ofertă de pace şi după refuzul acesteia a 

comunicat în public că nu va mai face nici o încercare de a face pace, ci va purta 

lupta până la ultimele consecinţe. Nu a comunicat numai public acest lucru, ci l-

a şi reluat în întrevederile sale cu Mareşalul Antonescu şi cu Mihai Antonescu. 

Dar la sfârşitul lui ianuarie a sosit o informaţie din Ankara, cum că Mihai 

Antonescu, după întoarcerea sa la Bucureşti de la Cartierul General al 

Führerului, ar fi comunicat ambasadorului turc la Bucureşti că el şi Mareşalul 
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Antonescu se află într-o situaţie cu totul nouă, în ceea ce priveşte atitudinea 

Germaniei. Atât Hitler cât şi Goering sunt înspăimântaţi de puterea ruşilor. 

Convorbirile la Führer au dus la concluzia că, pentru salvarea Europei şi a 

Germaniei, trebuie aleasă o cale de a realiza o pace de comun acord. Führerul ar 

fi pregătit pentru asta şi ar fi renunţat la gândul unei predominări în Europa. 

Germania ar părăsi şi Franţa şi toată Europa occidentală. Führerul, care citea 

aceste probleme supărătoare dintr-un document, iar mai târziu le traducea direct 

fără o citire în prealabil, fu întrerupt de Antonescu, care remarcă că ar fi vorba 

despre nişte intrigi. Führerul îi răspunse că Germania are dovezi care atestă 

adevărul acestor afirmaţii, şi a continuat cu lectura punctelor acuzatoare; în a 

doua jumătate a lunii februarie, a sosit o informaţie, conform căreia un diplomat 

neutru din Bucureşti afirma că avusese o convorbire îndelungată cu Mihai 

Antonescu şi în care acesta încerca să-1 convingă că politica română e 

independentă faţă de Germania şi că, numai sub anumite presiuni a trebuit să 

cedeze în una sau mai multe probleme. Acest lucru este însă cunoscut în 

Germania, de aceea Mihai Antonescu e mereu sub controlul Gestapo-ului. De 

asemenea, el a avut grijă şi a uşurat părăsirea României de către cetăţenii englezi 

care fuseseră maltrataţi în timpul regimului „Gărzii de Fier”. Cu această ocazie, 

a făcut şi aluzii neprietenoase la adresa Germaniei. La începutul lui martie a 

ajuns prin Turcia la Berlin o informaţie cum că, în România există un conflict 

între politica de la curte, care tinde spre ieşirea din război a României şi politica 

Mareşalului Antonescu, care se menţine fidel liniei de până acum. 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu adoptă foarte hotărât 

politica curţii. 

În prima jumătate a lui martie Mihai Antonescu ar fi declarat la 

Bucureşti că ministrul de externe al Reichului nu i-ar fi dat informaţii asupra 

întrevederii pe care a avut-o cu Ducele la Roma, ci i-ar fi spus doar că el 

cunoaşte şi aşa situaţia Italiei şi că doar această situaţie l-ar fi determinat să 

meargă la Roma. Această comunicare i-ar fi arătat că ministrul de externe al 

Reichului nu e deloc mulţumit cu rezultatul călătoriei sale. Aceste afirmaţii ale 

lui Mihai Antonescu sunt cu totul inexacte. 

Continuând lectura, Führerul a arătat că răul s-a ivit în martie, după 

întoarcerea trimisului român Dumitrescu de ia Bucureşti la Madrid şi care a 

provocat anumite discuţii în corpul diplomatic spaniol. Dumitrescu a căutat 

diplomaţi şi trimişi ai Papei, ai Argentinei, Franţei, Portugaliei, Finlandei şi 

Turciei la Madrid, încercând să prezinte situaţia României ca deosebit de gravă. 

E aproape imposibil ca puterile „Axei” să câştige războiul. Germania va trebui, 

ori să cadă la o înţelegere cu ruşii, lăsând astfel ţările balcanice în mâinile bolşe-

vicilor, sau se va prăbuşi şi astfel întreaga Europă va fi bolşevizată. 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri român a putut constata la vizita sa în 

cartierul general al Führerului că Hitler e pregătit pentru pace şi că s-ar ajunge la 

o înţelegere cu englezii şi americanii, că ar elibera şi ţările ocupate de el, cu 

excepţia Ucrainei. Hitler speră că, pe această cale, ar putea salva Europa de 

pericolul bolşevic. România se află într-o situaţie catastrofală, deoarece 3/4 din 
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armata ei a fost distrusă. Dacă România nu ar fi o ţară mai mult sau mai puţin 

ocupată, ar fi nevoită să încheie o pace separată. Dumitrescu a arătat, de 

asemenea, că Germania s-ar declara înţeleasă cu mutarea puternicei armate 

anglo-americane în Balcani, ca şi cu ocuparea de către trupele americane a zonei 

renane. Dumitrescu a urmărit prin declaraţiile sale să determine conducerea a 

trei ţări la încercări de mijlocire între partidele conducătoare ale războiului. 

Bineînţeles, acţiunile întreprinse de el au spulberat convingerea că conducerea 

germană ar fi dezamăgită de sfârşitul războiului şi că se ascunde în spatele 

României pentru a putea găsi soluţii de încheiere a păcii. O confirmare a 

exactităţii declaraţiilor corpului diplomatic din Madrid o constituie o informaţie 

a agenţiei „Associated Press” din Buenos Aires, din 2.4, conform căreia, trimisul 

român la Madrid l-ar fi căutat pe ambasadorul argentinian şi i-ar fi comunicat 

temerile guvernului său privind desfăşurarea războiului. Diplomatul român l-ar 

fi rugat, de asemenea, să transmită aceste temeri şi guvernului argentinian (Fraza 

„el a arătat în mod deosebit şi marile pierderi suferite de România”, Führerul nu 

a mai citit-o). 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri a contestat în faţa lui von 

Killinger exactitatea acestor informaţii, că ele ar fi opusul realităţii. 

La sfârşitul lui martie a sosit o veste de la Berna, conform căreia trimisul 

român la Berna, Lahovary, a avut convorbiri cu guvernul elveţian, cu ambasada 

papală şi alţi şefi de misiuni din Berna, din ordinul lui Mihai Antonescu, 

convorbiri asupra stabilirii unei legături între România şi aliaţii mai mici ai 

„Axei”, pe de o parte, iar pe de altă parte, cu englezii şi americanii prin 

mijlocirea Vaticanului. Trimisul Papei ar fi răspuns că un astfel de pas al 

guvernului român ar fi foarte bine văzut de către Papă. 

De fapt, era vorba despre problema pe care Mihai Antonescu i-a 

prezentat-o lui von Killinger la 20 martie şi prin care îi arata că a primit o 

comunicare de la Berna, conform căreia diferiţi aliaţi, statele neutre şi Vaticanul 

nu ar fi de acord pentru o acţiune diplomatică împotriva bolşevismului. Şi 

guvernul federal ar fi de acord dacă România ar lua o iniţiativă în direcţia asta. 

Din spusele trimisului de la Berna reiese că şi Finlanda s-ar alătura la această 

acţiune. Poziţia Portugaliei şi Suediei nu-i este încă cunoscută. 

Când Domnul von Killinger îi comunica Vicepreşedintelui Consiliului 

de Miniştri român cum că noi nu credem că o astfel de acţiune diplomatică ar 

avea vreun efect şi că am refera ca guvernul român să renunţe la adâncirea 

acestui gând, Minai Antonescu a răspuns că va face acest lucru, dai fără să-şi 

însuşească succesiunea de idei a ministrului de externe al Reichului. 

La sfârşitul lui martie, fostul trimis român la Londra, Tilea, i-a 

comunicat Domnului Maniu că, dacă ar veni la Londra, ar putea duce tratative 

nu numai cu englezii şi americanii, ci şi cu sovieticii.  

Tot la sfârşitul lui martie, ambasada germană din Ankara a aflat că la 

ministrul de externe turc se ştie că trimişii români în capitalele ţărilor neutre au 

o activitate deosebită în ceea ce priveşte încheierea păcii. 
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În cursul lunii martie, Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri român l-a 

trimis pe unul din confidenţii lui, Domnul Simionescu, într-o misiune secretă la 

Madrid şi Lisabona. După cum rezultă din ştirile sosite de la Lisabona, 

trimiterea lui Simionescu era în strânsă legătură cu încercările de a încheia pace. 

(La acestea, Mareşalul Antonescu a specificat că Domnul Simionescu a plecat 

din motive de sănătate în Elveţia). La sfârşitul lui martie s-a primit o ştire foarte 

exactă, potrivit căreia trimisul român la Madrid le-ar fi propus ambasadorilor 

argentinieni şi portughezi, în numele guvernului român, să joace rolul de 

mijlocitori la transmiterea dorinţei României de a încheia cât mai curând pace cu 

Naţiunile Unite. 

Mihai Antonescu i-a comunicat lui von Killinger, la începutul lui aprilie, 

că fostul ministru de externe spaniol, Serrano Suñer, ar fi vorbit cu trimisul 

Dumitrescu, spunându-i că are misiunea, din partea preşedintelui Consiliului de 

Miniştri portughez, Salazar, să întrebe pe Franco şi Mihai Antonescu dacă poate 

primi copii ale planurilor de viitor ale Germaniei. Salazar ar dori să verifice 

apoi, împreună cu Vaticanul, dacă pe baza acestor copii se pot întreprinde 

anumite mijlociri. 

Domnul von Killinger i-a răspuns imediat lui Mihai Antonescu că nu 

vrea să cerceteze mai departe această chestiune. A accepta astfel de lucruri, ar 

arăta duşmanului semne de slăbiciune, ar fi fără rost şi ar dăuna numai.  

La 6 aprilie, trimisul român la Madrid, Domnul Dumitrescu l-a căutat pe 

diplomatul german din Madrid pentru a-i spune că Bucureştiul îl obligă să 

raporteze, deoarece, conform unei ştiri din Madrid, corpul diplomatic din 

Madrid se adună la el şi discută împreună despre propuneri de pace ale 

Germaniei. Aceste propuneri de pace au fost transmise de către Führer 

Mareşalului Antonescu la ultima lor întrevedere din cartierul general al lui 

Hitler, iar, apoi, guvernul român i-ar fi adus la cunoştinţă lui Dumitrescu. 

Domnul Dumitrescu îi explică diplomatului german că informaţia asta e total 

eronată, asigurându-1 că a făcut doar vizite cordiale colegilor săi la întoarcerea 

sa în Madrid şi a încercat astfel să le prezinte pericolul bolşevic. În continuare, 

le-ar fi spus că Führerul nu doreşte să asuprească celelalte state şi că doar 

Wehrmachtul german e capabil să apere Europa de bolşevici. Este, deci, pentru 

România nu numai o datorie de onoare, ci şi o necesitate vitală de a rămâne 

alături de Germania până la victoria finală. 

Din această declaraţie a Domnului Dumitrescu reiese că informaţia pe 

care Domnul von Killinger i-a dat-o lui Mihai Antonescu nu a fost transmisă 

exact mai departe de către acesta, ci cu adăugirea unor amănunte inexacte. 

Se poate constata că declaraţiile Domnului Dumitrescu privind 

cunoaşterea obiecţiilor germane au servit împotriva lui. Un om de încredere a 

comunicat că, potrivit unei informaţii recepţionate de el, Domnului Dumitrescu i 

s-ar fi comunicat de la ministerul de externe român că trebuie să-şi manifeste 

mirarea când va da răspunsul la întrebările care i se vor pune. 

O altă confirmare a modului de acţionare a Domnului Dumitrescu a fost 

o comunicare făcută printr-un mijlocitor de către o personalitate spaniolă foarte 
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apropiată de şeful ştatului, Franco, conform căreia Dumitrescu ar fi accentuat, în 

cercurile diplomatice de la Madrid, faptul că România ar fi obosită de război, că 

îşi manifestă dorinţa unei păci şi că se îndoieşte de victoria Germaniei. În 

această privinţă, Dumitrescu ar fi avut repetate discuţii cu ambasadorul 

argentinian, care era cunoscut ca prieten de încredere al lui Sir Samuel Hoare. În 

Spania, această activitate a românilor a avut un efect catastrofal. 

Führerul a mai adăugat la aceste realităţi că s-a hotărât să discute cu 

Mareşalul Antonescu aceste chestiuni, mai ales că a primit o confirmare a 

informaţiilor printr-un general spaniol foarte cunoscut, care l-ar fi rugat să 

limiteze acţiunile trimisului român la Madrid, deoarece din activitatea acestuia 

rezultă că Germania ar fi la capătul posibilităţilor materiale şi că şi-a pierdut 

încrederea în victorie. Efectul acestei impresii asupra naţionaliştilor spanioli 

care erau ataşaţi Axei e nimicitor. Ei sunt revoltaţi că activitatea trimisului 

român continuă. De aceea, spaniolul a vorbit cu Hitler, rugându-1 să pună capăt 

acestei atitudini. 

Dacă trimisul român a făcut tatonările de pace în numele ţării sale, atunci 

e neloial din partea României, deoarece trebuia să aducă la cunoştinţă acest 

lucru cel puţin aliaţilor ei, căci un aliat nu are chiar mână liberă în astfel de 

chestiuni, pe baza tratatului de alianţă. În afară de asta, România mai are datoria 

morală de a fi sinceră cu ţara prin al cărei sânge a fost apărată, şi nu prin garanţii 

americane. Dacă din aceste puncte de vedere activitatea trimisului român este 

penibilă, atunci atitudinea sa poate fi definită ca imposibilă, dacă şi-ar lua rolul 

de orator al Germaniei. El nu are nici un drept de a vorbi în numele Germaniei 

sau al Führerului. Nici un şef de misiune german nu şi-ar permite astfel de 

lucruri. Şi dacă ar face-o totuşi, ar fi imediat dat afară din funcţie şi închis într-

un lagăr de concentrare. De aceea, el (Führerul) îl roagă pe Antonescu să 

folosească aceleaşi măsuri. Chiar dacă a considerat imposibilă atitudinea 

trimisului român în rolul său de sondor de pace, pur şi simplu a fost revoltat de 

faptul că trimisul român a cutezat să vorbească în numele lui (al Führerului). 

Dacă el (Führerul) ar avea astăzi convingerea că războiul e pierdut, 

atunci Mareşalul Antonescu ar fi printre primii care ar afla acest lucru şi i-ar 

spune totodată că, dacă aceasta ar fi situaţia, războiul trebuie să se încheie pe 

alte căi. El nu ar întreprinde niciodată nimic fără a da ştire înainte aliaţilor. 

Istoria Germaniei cuprinde exemple numeroase în ceea ce priveşte jertfele pe 

care ea le-a adus aliaţilor. Germania nu a încheiat tratate de pace fără a da de 

ştire aliaţilor ei. El (Führerul) va vorbi întotdeauna deschis cu ducele, 

Antonescu, Horthy şi Ryti, şi nu va încerca niciodată să încheie pace fără ştirea 

lor. Germania şi aliaţii ei sunt legaţi la bine şi la rău. Trupele lor au luptat 

împreună. 

Führerul a mai adăugat că a trebuit să-i spună lui Antonescu toate aceste 

lucruri, deoarece el (Führerul) trebuie să se ferească de ceea ce diplomaţii 

români au afirmat în numele lui. Deoarece nu poate da o explicaţie oficială şi 

nici o dezminţire, singura lui soluţie este să se adreseze lui Antonescu. El a pus 

aceste probleme în centrul discuţiei, rugându-1 pe Antonescu să le analizeze, nu 
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atât în legătură cu atitudinea Germaniei, ci mai mult privind urmările pe care le-

ar putea avea în lume, atitudinea diplomaţilor români. Şi, în afara de asta, a dorit 

să înceapă întrevederea cu o problemă mai neplăcută, pentru ca finalul să nu fie 

prost, ci la sfârşitul convorbirii să poată fi discutate părţile pozitive ale legăturii 

româno-germane. Bineînţeles că nu aşteaptă un răspuns imediat din partea lui 

Antonescu la această problemă neaşteptată. El ar înţelege prea bine, chiar dacă 

Antonescu nu i-ar da nici un răspuns şi bineînţeles nu i-ar lua-o înainte. 

Antonescu i-a replicat că, din contră, ar vrea să-i răspundă imediat. E 

foarte mirat de cele auzite şi profund impresionat de cele comunicate. El a 

crezut că România este privită ca unul dintre cei mai loiali aliaţi, mai ales că a 

adus un număr atât de mare de jertfe. Îl roagă pe Führer să-1 creadă, căci pentru 

el, personal, loialitatea este calitatea principală şi că el a urmat în viaţă 

întotdeauna un drum drept. El a impus ţării sale politica Germaniei, deoarece era 

o necesitate vitală ţării sale, ca pe această cale să înlăture ocuparea României de 

către slavi şi stăvilirea anarhiei. Trebuie să i se facă dreptate poporului român şi 

să se recunoască că punctul lui de vedere (al lui Antonescu) care predomină 

întreaga politică română, a găsit foarte multă înţelegere la poporul român. De 

asemenea, îl poate asigura pe Hitler că întreaga naţiune română îl sprijină acum 

mai mult decât oricând şi că nu permite nimănui să ducă o altfel de politică 

decât cea pe care el (Antonescu) o consideră cea mai bună, în interesul ţării sale 

şi al Europei, Führerul a răspuns că nu s-a îndoit niciodată de persoana 

Mareşalului. Încă din prima clipă i-a acordat încredere şi această încredere e de 

nezdruncinat, căci providenţa dăruieşte unei ţări numai un om care o poate 

salva. 

Antonescu îi mulţumi Führerului pentru încredere şi îl rugă să-şi extindă 

această încredere şi asupra poporului român. Îl poate asigura că România merită 

acest lucru. Führerul va putea vedea că România îşi va continua drumul alături 

de Germania până la sfârşitul războiului. De asemenea, îl mai asigură încă o dată 

pe Führer că nimeni nu ar putea duce o altă politică decât cea pe care el 

(Antonescu) o consideră cea mai potrivită. Curtea nu are nici o influenţă asupra 

politicii şi, de asemenea, nu găseşte ecou în rândul maselor. Politica de opoziţie, 

în special Maniu nu contează. Maniu nu a încercat să facă negocieri, deoarece 

ştie ca astfel şi-ar pierde libertatea. Totuşi, el (Antonescu) nu se poate atinge de 

Maniu, deoarece el (Antonescu) îşi cunoaşte poporul şi nu doreşte ca prin 

măsuri luate împotriva lui Maniu să facă o jertfă din acest om înaintat în vârstă 

şi cu idei negative, dându-i prin aceasta ceea ce dorea de mult să obţină. 

Antonescu afirmă apoi că diferiţi intriganţi l-au determinat pe rege să 

facă anumite gesturi. Însă de îndată ce el (Antonescu) a aflat de aceste lucruri, a 

acţionat prompt. I-a trimis Regelui o scrisoare cu o avertizare severă şi de atunci 

nici Curtea, nici opoziţia nu s-au mai manifestat. 

De asemenea, Antonescu doreşte să profite de ocazie şi să-i comunice 

Führerului că nu va lua niciodată vreo iniţiativă fără a-i da lui de ştire. Aceasta e 

o lege a unei simplei loialităţi dar pe care el vrea neapărat s-o respecte. El este, 

de asemenea, convins că cea mai mare primejdie o reprezintă ruşii în Răsărit şi 
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de aceea el crede că în interesul României să se continue în anul acesta războiul 

împotriva ruşilor şi România trebuie să contribuie şi ea la lupte împotriva unui 

inamic care reprezintă o forţă îngrozitoare. Un compromis ar fi imposibil, 

deoarece ar crea pentru Europa dificultăţi şi mai mari: războiul trebuie dus până 

la ultima consecinţă. 

În ceea ce priveşte activitatea trimisului român la Madrid, informaţiile 

lui (Antonescu) nu corespund întrutotul cu cele înşirate de Führer. Totuşi, el va 

întreprinde o cercetare minuţioasă şi în condiţiile date trimisul va suferi urmările 

negocierilor sale. 

În ceea ce priveşte pe Mihai Antonescu, îl poate asigura pe Führer că 

acesta, împreună cu Gheorghe Brătianu, a fost unul din protectorii politici pentru 

Germania. Mihai Antonescu s-a despărţit mai târziu de Brătianu, deoarece 

acesta i se părea prea inactiv. E imposibil ca Mihai Antonescu să fie privit ca 

neloial faţă de Axă. E de neconceput ca Mihai să fi încercat vreodată să încheie 

pace sau să ceară ajutor la americani sau alte state, căci el (Mareşalul) nu ar 

putea suporta alături de el pe nimeni care ar fi neloial Germaniei.  

Führerul îi răspunse că a fost nevoit să-i facă respectivele comunicări. 

Ultima hotărâre a fost determinată de ştirea adusă de generalul spaniol, care este 

un reprezentant fanatic al ideii că Spania trebuie să aibă o atitudine corectă faţă 

de Axă şi trebuie să-i aducă mari servicii pentru cauza comună. Ar fi fost 

imposibil de evitat o astfel de avertizare şi, deci, a fost hotărâtoare în acţiunile 

Führerului. Bineînţeles că rămâne totul în grija Mareşalului, ceea ce doreşte sau 

nu să facă pe baza informaţiilor transmise. Chiar şi Führerul a trebuit să ia o 

poziţie de apărare în chestiunea respectivă, dar consideră acum problema 

încheiată. În continuare, Führerul a îndreptat cursul întrevederii asupra 

problemei legate de generalul Tătăranu care, printr-un ordin direct al Führerului 

către Feldmareşalul Paulus, a fost trimis cu avionul, cu puţin înainte de căderea 

Stalingradului la Antonescu pentru a da un raport. El a fost pus la punct de către 

Mareşal. Führerul ar dori acum,
 
în cadrul acestei întrevederi, să clarifice situaţia 

şi nedreptatea care i s-a făcut generalului, în timp ce primise ordinul Führerului. 

El a dat acest ordin pentru a salva unul din valoroşii conducători români de la 

prăbuşire şi să obţină serviciile acestui conducător pentru continuarea în comun 

a războiului. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu generalul german Hube, Führerul 

se bucură că a putut explica problema Tătăranu, care îl cam deranja. Tătăranu, la 

fel la Hube au ştiut prea puţin din motivele intime ale Führerului; ei au executat 

doar ordinul. Führerului i-ar părea rău dacă generalul ar fi privit ca laş. Nu a 

existat nici o posibilitate de întoarcere la Stalingrad, deoarece 7 avioane din 10 

au fost lovite. Pe lângă aceasta, Führerul a aflat că respectivul general nu prea e 

prieten al Germaniei. 

Antonescu a răspuns că a judecat cazul Tătăranu cu toată luciditatea. De 

fapt, ar fi trebuit să-1 ducă în faţa unui tribunal de război, deoarece a părăsit 

fortăreaţa fără ordinul Mareşalului. El nu a avut voie să facă acest lucru, atâta 

timp cât trupele române mai luptau, şi chiar şi după aceea ar fi trebuit să rămână 

lângă Paulus din motive de camaraderie. Totuşi, un tribunal de război ar îi făcut 
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prea multă zarvă în jurul acestui caz. Aşa, însă, generalul şi-a dat doar demisia. 

Şi aşa el nu mai putea fi folosit la acţiuni active, deoarece sănătatea sa a fost 

complet distrusă în luptele de la Stalingrad. În ceea ce priveşte neataşarea lui 

faţă de Germania, Antonescu a explicat că, de fapt, corpul de ofiţeri român e 

foarte disciplinat şi nu-i este permis să se ocupe de politică. Cine nu era de 

părerea Mareşalului trebuia să-şi dea demisia aşa cum a făcut-o generalul 

Iacobici, care fusese în 1942 şeful statului major şi nu a fost de acord ca românii 

să treacă Nistrul. 

În încheiere, Führerul a mai prezentat lui Antonescu problemele pe care 

le-a discutat cu Ducele. Situaţia de acum din nordul Africii s-a produs din cauza 

greutăţilor de aprovizionare. Totuşi, Germania şi Italia vor să păstreze un mic 

cap de pod, care leagă multe forţe engleze şi americane, obligând în continuare 

pe englezi să facă lungul drum de transport în jurul Capului Bunei Speranţe şi 

astfel el să-şi poată folosi submarinele, căci, dacă ar cădea Tunisia, atunci ar 

însemna ca vapoarele care, de exemplu, încărcau petrol din Haifa să se îndrepte 

spre Asia răsăriteană efectuând un traseu de 6 sau 7 ori mai lung. 

Pentru a menţine Tunisia este necesar ca forţele aeriene să fie întărite şi 

să facă faţă cel puţin atacurilor anglo-saxonilor. Führerul e convins că dacă 

marina italiană ar renunţa la punctul ei de prestigiu – recunoscut de altfel, de 

toate statele aliate şi ar folosi navele ei mari, crucişătoarele şi distrugătoarele 

pentru scopuri de transport – atunci situaţia aprovizionării în nordul Africii ar fi 

rezolvată. Germania s-a aflat într-o situaţie asemănătoare în timpul campaniei 

din Norvegia şi, totuşi, şi-a pus flota de crucişătoare şi distrugătoare în serviciul 

transportului. Navele mari nu mai au valoare şi sunt învechite. Le trebuie prea 

multă apărare cu vapoare mici şi forţe aeriene pentru a putea fi puse în acţiune, 

erau uşor reperabile. 

Führerul a arătat cum a întâlnit greutăţi la marina germană, când a 

încercat să pună în practică această idee, care ar fi putut fi înlăturate; el a 

încheiat această parte a explicaţiilor cu observaţia că binele nu vine niciodată 

prea târziu şi că, în cazul în care marina italiană s-ar folosi în asigurarea 

transporturilor, o schimbare a situaţiei ar fi evidentă. 

În continuarea discuţiei, Führerul comunică lui Antonescu că Mareşalul 

Rommel nu se mai află de multe săptămâni în Tunisia. El şi-a dus trupele până 

la Gabés şi e acum grav bolnav, deoarece a stat prea mult în Africa. Un german 

nu rezistă climei de acolo mai mult de un an. Rommel a stat însă în nordul 

Africii doi ani. El se află în concediu pentru a-şi reface sănătatea; cu câteva luni 

în urmă a trebuit să-şi întrerupă un tratament din cauza luptei care a izbucnit la 

El Alamein. Rommel este unul din cei mai buni comandanţi. de armată, trecând 

prin greutăţi din cauza defectuoasei aprovizionări. Marşul lui de retragere prin 

deşert a fost o acţiune magistrală. 

Capul de pod din peninsula Taman, în Răsărit, nu a fost cedat deoarece 

leagă multe forţe ruseşti. Şi portul din Novorosiisk trebuie apărat cu orice preţ, 

întrucât dacă ruşii îl câştigă, li se oferă posibilitatea să plece de acolo cu vapoare 

mici şi să încerce să acosteze în Crimeea. Din porturile care le stau, deocamdată 
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la dispoziţie ruşilor, aceştia nu pot folosi nave mici pe distanţe foarte mari. Pe 

lângă aceasta, Führerul speră să obţină din nou, în scurt timp, legea negocierii pe 

frontul de Răsărit. Din cauza perioadei nămoloase, înaintarea diviziilor model 

germane a fost întârziată. În condiţii atmosferice mai bune aceste trupe ar fi 

putut respinge şi mai mult pe ruşi. Perioada noroioasă de acum are şi părţile ei 

pozitive, deoarece oferă trupelor posibilitatea să-şi revină şi să se aprovizioneze 

cu material. Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile de prim ajutor şi 

de tancuri care au fost trimise în regiunile din spatele frontului. 

În încheierea acestei întrevederi a avut loc un dineu în cerc restrâns. 

 

Schmidt 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II,  

p. 214-227; traducere – Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, eds.,  

Antonescu-Hitler, II, p. 63-77; Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 182-194). 

 

 

[15] 

 

13 aprilie 1943, Salzburg, Klessheim, orele 12 –  

Nota lui Paul Otto Schmidt  

pe marginea întrevederii Adolf Hitler – Ion Antonescu 

 

[Întocmit] Salzburg, 15 aprilie 1943 

 

Prezent ministrul de Externe al Reichului 

Antonescu începu prin a arăta că, după o profundă reflectare, nu mai are 

nimic de adăugat la răspunsul său de ieri privitor la acuzaţiile făcute de Mihai 

Antonescu. El a mai amintit că, în continuarea dineului de aseară, a avut o 

discuţie cu ministrul plenipotenţiar von Killinger referitoare la Mihai 

Antonescu, întrebîndu-1, totodată, dacă are impresia că Mihai Antonescu ar fi 

împotriva Germaniei. Domnul von Killinger a negat aceasta şi a subliniat doar 

nerecunoştinţa şi lipsa de experienţă ce-1 caracterizează pe Mihai Antonescu. 

Mareşalul a mai subliniat o dată faptul că Mihai Antonescu a fost 

protectorul politicii germane în România, că el este un om al faptei şi şi-a pus de 

multe ori viaţa în joc, când se afla de partea Mareşalului. Deşi asemănarea de 

nume este izbitoare, totuşi nu sunt rude, iar faptul că îl apără (pe Mihai 

Antonescu) nu e din motive de rudenie, ci pentru a-şi salva propria onoare. 

Führerul răspunde că materialul prezentat nu provine de la ministrul 

plenipotenţiar von Killinger, ci se bazează, în primul rând, pe comunicările 

şefilor de misiuni diplomatice, care au discutat cu Mihai Antonescu şi au 

anunţat, apoi, conducerii ţării lor rezultatele convorbirilor avute. El (Führerul) 

nu ştie dacă Mihai Antonescu e conştient de importanţa părerilor sale. În orice 

caz, trebuie evitat faptul că politica germană să fie fals interpretată în străinătate 
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din cauza aliaţilor. Aceasta ar duce la efecte catastrofale ca, de exemplu, cunoaş-

terea memoriului lui [Ottokar] Czernin, în anul 1917, fapt care a dus la 

distrugerea tratatului de pace a puterilor germane.  

Căci, nici un conducător de război nu ar sfârşi lupta dacă ar observa şi 

cea mai mică slăbiciune la adversar. Dacă afirmaţiile au fost făcute de Mihai 

Antonescu în numele statului român, atunci înseamnă că a fost o atitudine 

neloială. Iar dacă punctul de vedere german este astfel interpretat, efectul ar fi 

distrugător. 

De altfel, primejdia bolşevică n-ar putea fi sporită niciodată printr-o 

înţelegere relativă sau un armistiţiu. Germania nu poate crede acest lucru; dar, 

dacă un ministru aliat face declaraţii deplasate, atunci va face impresia că e 

doritor de pace şi prin aceasta se întăreşte rezistenţa duşmanilor şi se produc o 

serie de leziuni. Şi e indiferent atunci dacă a avut bună sau rea voinţă prin 

atitudinea sa. Rezultatul unei astfel de acţiuni ar fi că, unele cercuri, doritoare de 

pace din Anglia, care se îndoiau de victorie, au din nou speranţe şi le creşte 

dorinţa de luptă. 

 

 
 

Antonescu îi răspunse Führerului că este întrutotul de acord cu părerea 

lui. Conform expunerilor germane, se arată trei întrebări principale: 1. atitudinea 

regelui; 2. întrebarea dacă Mihai Antonescu a prezentat ministrului 

plenipotenţiar din Madrid instrucţiunile ce i-au fost date. 
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Referitor la prima problemă, Antonescu a subliniat faptul că regele e un 

copil ce a fost îndreptat pe căi greşite, dar pe care el (Antonescu) 1-a redresat 

energic. 

În ceea ce priveşte a doua întrebare referitoare la faptul că Mihai 

Antonescu sau reprezentanţi diplomatici ai României ar fi vorbit în numele 

Germaniei, după părerea sa (Antonescu) este vorba de interpretări greşite ale 

declaraţiilor române, făcute prin diplomaţi străini. 

În ceea ce priveşte cazul de la Madrid, după opinia sa, trebuie să fie 

vorba de adevărate intrigi. Ieri seara, după cum a mai amintit, a vorbit cu 

domnul von Killinger şi i-a promis că îi va permite să vadă o scriere a regelui şi 

telegramele oficiale din Madrid şi Ankara, astfel încât Killinger va putea vedea 

adevărata stare a lucrurilor. 

Führerul i-a răspuns că nu e vorba de aceasta, dacă diplomaţi străini au 

prezentat greşit ceea ce spusese partea română, ci dacă, în urma declaraţiilor 

făcute trebuie să aibă impresia că România şi Germania sunt gata pentru a 

încheia pace. Iar în legătură cu problema dacă sondările de pace au fost făcute 

de către România în numele Germaniei, nu e vorba de intrigi, ci de argumente 

concrete, ireproşabile şi prin care temerile părţii spaniole sunt confirmate. 

Ministerul de externe al Reichului a mai adăugat cum că a primit de curând veşti 

din Madrid, conform cărora agitaţia de acolo a luat un caracter catastrofal. 

Antonescu atrase atenţia asupra faptului că Mihai Antonescu ar fi anunţat 

ministrului de externe al Reichului contactarea pe care a avut-o cu diplomatul 

turc la ultima sa vizită în Cartierul General al Führerului, şi ar fi primit 

aprobarea acestuia (a ministrului).  

El (Antonescu) nu ştia aproape nimic despre aceste întrevederi, deoarece 

nu luase parte la ele. Ministrul de externe al Reichului a subliniat în răspunsul 

său faptul că problemele de pace nu au fost abordate în discuţia avută cu Mihai 

Antonescu. Din contră, şi cu ocazia aceasta, îi explicase cum trebuie luptat fără 

nici un fel de compromis, până la victoria finală. Mihai Antonescu n-a pomenit 

nimic despre problema păcii, ci a discutat numai legăturile sale cu ambasadorul 

turc, de la care ar putea deţine informaţii interesante, care l-ar interesa sigur şi 

pe ministrul de externe al Reichului. Ministrul de externe al Reichului ar fi 

aprobat acest lucru.  

Totuşi, nu s-a vorbit nimic despre pace şi Mihai Antonescu nu a avut 

impresia că ministrul de externe al Reichului s-ar fi interesat în mod deosebit de 

ştirile turceşti. El (ministrul) s-a impus pentru continuarea luptei fără nici un 

compromis. 

Führerul remarcă că problema importantă constă în faptul că duşmanii 

principali ai Axei şi-au făcut o părere cu totul greşită despre poziţia Germaniei şi 

a Italiei şi asta numai din cauza acţiunii lui Mihai Antonescu. Şi acum îl roagă 

pe Mareşal să aibă grijă să nu se mai repete în viilor astfel de acţiuni. 

Mareşalul răspunde că îi este foarte recunoscător că au discutat problema 

aceasta. Adevărul este însă totalmente opus celui pe care Germania îl cunoaşte. 
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Cu excepţia Finlandei, România, dintre toţi aliaţii Germaniei, a 

contribuit cel mai mult la război, participând cu 6 divizii în Caucaz, cu 3 divizii 

pe Marea de Azov şi în Crimeea. A avut 200 000 de morţi şi 180 000 de răniţi. 

Între aceştia se numărau 11 000 ofiţeri şi 9 000 de subofiţeri. La toate acestea se 

mai adaugă pierderea materială de 2 armate. Unei ţări care a adus astfel de 

jertfe, nu i se poate reproşa lipsa fidelităţii faţă de aliaţi. Ministrul de externe al 

Reichului ar fi arătat că, tocmai datorită acestor sacrificii, demersurile 

diplomaţilor români sunt cu atât mai neobişnuite. Fiecare cuvânt rostit aici, fără 

nici un pic de atenţie, ar putea costa viaţa a mii de soldaţi. Cât de mare ar fi 

paguba, care a fost provocată de acţiunea lui Mihai Antonescu se poate vedea în 

ştirile care au fost transmise în dimineaţa de astăzi şi conform cărora Cordell 

Hull ar fi transmis ambasadorului Steinhardt o telegramă prin care îi cere să 

continue jocul cu Mihai Antonescu şi să prelungească totul până ce invazia 

putea să aibă loc. 

Führerul ar fi comentat că referitor la autenticitatea acestor informaţii nu 

există nici un dubiu. Totul se bazează pe convorbiri de telefon interceptate şi 

oprirea şi descifrarea unor telegrame. Dar a subliniat faptul că niciodată şi din 

nici o parte, Mareşalul Antonescu nu a fost amestecat în toate acestea. Însăşi 

această realitate subliniază că informaţiile se potrivesc. Şi cu aceasta, se poate 

încheia discuţia referitoare la informaţiile pe care el (Führerul) trebuia să i le 

comunice. Are, totuşi o rugăminte: să li se atragă atenţia diplomaţilor români să 

nu mai transmită ştiri false de genul celor de până acum. 

Antonescu răspunse că înţelege perfect că nimeni nu are dreptul să 

vorbească în numele altei ţări în ceea ce-1 priveşte pe Mihai Antonescu, şi-a 

arătat toată încrederea pe care o avea în el, dar trebuie să recunoască că, în 

ultima vreme, a avut dificultăţi cu el, şi despre care domnul von Killinger a 

relatat precis şi că aceasta devenise cancanul Bucureştiului (cearta dintre cei 

doi). Mihai Antonescu a muncit prea mult şi nu s-a menajat deloc. Din această 

cauză e acum obosit şi surmenat. L-ar durea foarte mult pe el (Mareşal) dacă 

Mihai Antonescu ar trebui să se despartă de el, după ce şi-a pus de multe ori 

viaţa în joc pentru Mareşal. Dacă această despărţire trebuie să se facă acum nu o 

poate spune cu exactitate. Trebuie să se ţină cont şi de durerea pe care toată 

această situaţie i-ar provoca-o.  

Führerul îi răspunse că se poate bucura de întreaga sa încredere. După 

părerea sa, statele sunt reprezentate de oameni de seamă. România este deci 

reprezentată de Mareşalul Antonescu. Fără această încredere absolută în 

Mareşal, el (Führerul) nu şi-ar fi îndreptat niciodată atenţia asupra României. 

Regele e un copil, dar şi copiii pot deveni periculoşi când ajung îi mâini rele, 

cum a fost cazul în Iugoslavia. Führerul a subliniat că nu are nici o pretenţie, ci a 

arătat doar pericolele şi că restul îl lasă în seama Mareşalului. Şi a făcut asta 

tocmai din cauza vărsărilor mari de sânge din partea ambelor armate şi a 

negocierilor şi tratatelor, aşa cum au fost ele văzute de către partea germană. El 

(Führerul) nu ştia nimic despre deosebirile de opinii dintre Mareşal şi Mihai 

Antonescu. S-a simţit numai obligat să-i arate mareşalului situaţia aceasta, 
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deoarece are în el toată încrederea ca şi în Duce căruia, la fel îi aduce la 

cunoştinţă anumite întâmplări importante. Bineînţeles că se aşteaptă la aceeaşi 

atitudine şi din partea conducătorilor celorlalte state, căci între şefii de state ai 

ţărilor aliate trebuie să domine încrederea. În caz că aceasta lipseşte, totul este 

de prisos. 

Antonescu răspunse că românii ar fi cuprinşi de turbare dacă ar trebui să 

se despartă acum de Germania şi, în caz că el ar observa o schimbare de 

atitudine a poporului român, s-ar retrage imediat. Führerul îi răspunse că în 

privinţa asta, e de altă părere. În vremurile acestea dificile, popoarele nu pot să 

mai gândească logic şi nu mai aleg drumul cel bun. Atunci şeful de stat trebuie, 

împotriva voinţei lor, să le îndrepte pe adevăratul drum. Antonescu răspunse că 

ar fi acţionat asemănător cu poporul român şi, în 1940 1-a constrâns să urmeze 

calea de colaborare cu Germania şi va repeta aceasta ori de câte ori va fi nevoie. 

În continuarea convorbirii, discuţia s-a îndreptat din nou asupra lui 

Maniu, Mareşalul Antonescu a repetat motivele care l-au determinat să nu 

întreprindă nimic împotriva lui Maniu, care e privit de poporul român ca o 

personalitate istorică şi, mai ales, în rândul ţăranilor, unde are o deosebită 

trecere şi care ar deveni, în urma unei acţiuni împotriva sa, un adevărat martir. 

De fapt, Maniu n-ar îndrăzni să devină activ. Dacă ar face-o totuşi, ar fi 

arestat imediat. În legătură cu aceasta, Antonescu a subliniat cât de calmă e 

situaţia în România faţă de alte state. Nu au avut loc nici greve, nici sabotaje, 

nici alte tulburări. Peste tot domneşte liniştea, fără să se întreprindă măsuri în 

privinţa asta. Ca exemplu se pot da cele 40 000 de convoaie militare care au 

plecat din România, fără nici un incident. 

În încheiere, discuţia s-a îndreptat asupra problemei evreieşti. Führerul a 

explicat că în această problemă – nu vrea să pară ca o critică – are alte concepţii 

decât Mareşalul şi amiralul Horthy. Führerul a arătat apoi măsurile cu care evreii 

au fost îndepărtaţi, atât în economie, în viaţa culturală în Germania în acest 

domeniu. În momentul cultural şi în alte domenii, s-a văzut o adevărată înflorire. 

În alte ţări, în care problema evreilor nu a fost clarificată total, ca de exemplu în 

Ungaria, situaţia este mult mai complicată. Evreii sunt aliaţii naturali ai 

bolşevismului şi candidaţii pentru opoziţiile ce au fost cucerite prin bolşevism. 

De aceea, Führerul e de părere, în opoziţie cu Mareşalul Antonescu, că e cu atât 

mai bine să se acţioneze radical împotriva evreilor. Führerul ar întreprinde-o 

luptă pe mare şi ar prăbuşi podurile în urma sa, deoarece tot e foarte puternică 

ura evreilor.  

În Germania, în urma lichidării problemei evreieşti, există acum un 

popor solidar, fără nici o opoziţie. Nu există opoziţii în economie, dar nici 

întoarcere din drumul pe care s-a pornit. 

Antonescu răspunse că ar dori cu plăcere să scoată evreii din România, 

dar nu ştie prea bine unde să-i ducă.  

A amintit de dificultăţile pe care le are la transportarea evreilor din 

România, prin Bulgaria şi atitudinea aceasta a bulgarilor se datoreşte influenţei 
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germane. Părţii germane, bineînţeles, i-ar conveni o verificare a acestei 

probleme. 

Cu aceasta s-a încheiat discuţia. 

Schmidt 

 
(Andreas Hillgruber, Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bel Hitler, II,  

p. 228-233; traducere – Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, eds.,  

Antonescu-Hitler, II, p. 78-84; Ion Calafeteanu, Români la Hitler, p. 194-198). 

 

 

[16] 

 

1944 martie 23-24 (Bucureşti). Note dictate lui G. Davidescu de Mareşalul 

Ion Antonescu după penultima rundă de convorbiri cu Adolf Hitler 

 

Convorbire cu Führerul Adolf Hitler 

Prezenţi: 

- Führerul Adolf Hitler 

- Domnul Mareşal Antonescu 

 

 
 

Führerul a început prin a se exprima în termeni extrem de violenţi la 

adresa Ungariei, regentului Horthy şi guvernului. 
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Şi-a arătat toată indignarea sa faţă de conduita acestui popor, spunând că 

faţă de purtarea perfect loială pe care a arătat-o Ungariei şi conducătorilor ei, i s-

a răspuns cu o lipsă de loialitate incalificabilă. 

A spus apoi că deţine date certe asupra intenţiunilor Ungariei de a se 

retrage din război, mergând până acolo încât fixaseră şi data acestei retrageri. În 

aceste afirmaţiuni a dat o serie de amănunte fără importanţă istorică pentru 

România, pe care nu le crede necesar a le reproduce. 

Führerul a declarat apoi că dată fiind situaţia creată de Ungaria, nu mai 

are nici o obligaţie faţă de acest popor şi, în consecinţă, nu mai poate rămâne 

singurul susţinător al Arbitrajului de la Viena. 

Făcând aceste declaraţii, Führerul s-a rugat să păstrez secretul pentru 

mine. A adăugat apoi că în curând va face o declaraţie publică în această 

privinţă. 

În ce priveşte măsura politică luată prin instaurarea guvernului actual, 

Führerul mi-a explicat că aceasta a fost luată numai pe consideraţiuni de ordin 

economic, pentru a nu se dezagrega viaţa economică a ţării. El nu are alt rol 

decât pe acela de a executa dispoziţiunile ce va primi de la Berlin. 

Prin stabilirea acestor consideraţiuni, Ungaria nu va mai fi o piedică 

transporturilor germane. Între alte avantaje obţinute prin această politică, s-a 

realizat şi aceea că se va putea circula în voie în lungul acestei ţări, fără nici o 

greutate.  

Împotriva armatei ungare, Führerul mi-a declarat că a luat măsuri 

radicale pentru că nu vrea ca Ungaria să devină o regiune de partizani. Şi în 

cadrul acestei idei, Führerul a adăugat amănunte ce nu interesează cauza noastră. 

Ţin să subliniez încă faptul că a înfierat în termeni tari activitatea 

diplomatică a ministrului ungar de la Stockholm care oricât de abil a condus-o, 

totuşi a fost total descoperit în manevrele ce făcea acolo. 

Faţă de aceste declaraţiuni, am răspuns mulţumind cu recunoştinţă, 

Führerului, în numele poporului român, pentru cele ce a hotărât şi am arătat că 

aştept ca această hotărâre să fie adusă şi public la cunoştinţa poporului românesc 

prin declaraţiunea ce urmează să se facă. 

I-am arătat apoi că deşi pare cam tardivă această hotărâre, ea este totuşi 

pentru mine o uşurare a poziţiei mele pentru istorie, armată şi Neamul 

Românesc, deoarece până în aceste declaraţii mă găseam în paradoxala situaţie 

să lupt pentru o cauză comună a ambelor popoare, dar să vărs sângele alături de 

o ţară care ne este duşmană, pe când Rusia, Anglia şi Statele Unite declarau 

public că nu recunosc Arbitrajul de la Viena. 

Sincere sau nesincere, aceste declaraţii publice făcute la Moscova, în 

parlamentul englez şi în cercurile politice americane, exercitau totuşi o puternică 

impresie asupra poporului român, care pe drept se întreba cum este posibil ca 

Germania să menţină acest arbitraj, când, adversarii declară acest arbitraj fără 

valabilitate. 

În ce priveşte poporul ungar şi conducătorii lui, oricât aş urî această naţie 

cu care poporul românesc luptă de 1 000 ani pentru apărarea dreptului sfânt al 
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său, totuşi ca ostaş şi om nu am obiceiul ca atunci când un popor se prăbuşeşte 

să mă arunc asupra lui, cu toată calificarea odioasă ce am pentru el şi pe care o 

merită cu prisosinţă. 

Am reamintit Führerului că nu a fost ocazie de la venirea mea la 

conducerea statului ca, atât verbal cât şi în scris – atât eu cât şi domnul Mihai 

Antonescu – să nu atragem atenţia şi la Roma şi la Berlin şi Excelenţei sale 

personal şi domnului von Ribbentrop asupra greşelii făcute la Viena în 1940 şi 

care au fost consecinţele în împrejurările tragice în care ne zbatem în lupta 

contra Rusiei şi ce efecte de ordin politic şi militar au produs asupra ţării 

noastre. 

În continuare am reamintit că de nenumărate ori am arătat ca ungurii de-

a lungul întregii lor existenţe ca popor – au trăit numai din acte de echivoc, 

dovedind ingratitudine faţă de cei ce le-au făcut servicii, în special cu Austria şi, 

totodată, au împlântat pe la spate pumnalul vecinilor. I-am arătat că şi de data 

aceasta vor face la fel. Evenimentele nu ne-au dezminţit. 

Am arătat ca întotdeauna, în această acţiune de convingere dusă verbal şi 

scris, am procedat cu timiditate, având teama că fiind interesaţi să nu fim bănuiţi 

că din ură şi interes am dus acţiune contra unei ţări care, deşi în cadrul 

circumstanţelor actuale europene nu era aliată, rămâne totuşi cel mai mare 

duşman al poporului românesc. 

Privitor la dezarmarea Ungariei, am reamintit că în 1919-1920 nu am 

intrat în Ungaria, cum s-a spus şi s-a crezut în Europa (chiar Germania), pentru 

jefuire, ci pentru înlăturarea anarhiei instaurată de Bell hun care ne ameninţa 

spatele, în timp ce Sovietele ne ameninţă de front. În acel moment dezarmarea 

Ungariei se impunea ca o necesitate absolută, ceea ce s-a realizat. Ceea ce s-a 

luat din Ungaria cu prilejul acelei campanii, nu a fost decât justa compensare a 

celor 13 000 de morţi ai noştri şi a materialelor consumate. 

Cum Führerul mi-a vorbit în declaraţiile sale că Ungaria se va bolşeviza 

din cauza condiţiunilor sociale – stăpânirea latifundiarilor şi a aristocraţilor – i-

am arătat credinţa mea că ar fi o foarte mare greşeală să se lase pe liniile de 

comunicaţii şi în inima noastră ca element despărţitor între noi şi germani, 

Ungaria armată. 

Am rugat pe Führer să nu aibă cea mai mică îndoială că în momente mai 

critice ca cele ce pot veni, Ungaria va trişa prin anarhie şi acţiune militară, 

înfigând pumnalul pe la spate. Atunci vom avea a face şi cu forţe armate ungare 

şi cu partizani. Da aceea este preferabil să luăm asupră-ne numai riscul 

partizanilor unguri, contra cărora putem opune partizani români şi germani. 

La aceste obiecţiuni, Führerul a rămas să se mai gândească. 

Neprimind un răspuns categoric, am declarat că această chestiune 

rămâne deschisă şi atâta timp cât armata ungară nu va fi dezarmată total ca în 

1920, datorită cărui fapt am avut linişte 20 de ani, noi nu putem risca toate 

forţele într-o bătălie la est pentru a nu rămâne descoperiţi în faţa Ungariei. 
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Însemnări olografe din Jurnalul Mareşalului Antonescu 

(zilele 5, 6 şi 7 decembrie 1940) 

 

Ca încheiere a discuţiunilor asupra Ungariei, am recomandat – ca 

înţelept lucru – ca Germania să nu se mulţumească cu măsuri de jumătate. 

Am mai arătat Führerului că deşi nu am elemente sigure şi complete, 

totuşi pentru că bulgarii sunt slavi şi în ultimii doi ani au avut relaţiuni foarte 

strânse şi poate necunoscute cu Ungaria, nu am încredere nici în poporul bulgar, 

întrucât consider că România se găseşte între două cuţite ce pot să-i fie înfipte în 

spate într-un moment greu politic sau militar. 

La cele de mai sus, Führerul mi-a declarat că are convingerea că 

Bulgaria nu trebuie judecată la fel ca Ungaria. În Bulgaria există o mică 

minoritate bolşevică. Regenţa are tot interesul să se menţină şi să păstreze 

structura actuală a statului şi deci să lupte contra bolşevismului. În ceea ce 

priveşte situaţia militară, Führerul mi-a declarat formal: „Sunt decis să reiau 

Ucraina şi o voi lua”. 
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Führerul crede că frontul de la Bobrinsk la Narva va ţine ferm. În 

mlaştinile Pripetului nu poate exista un mare pericol mai cu seamă că vor fi 

distruse şi căile ferate. La sud de Pripet se fac eforturi pentru menţinerea 

frontului. Mi-a declarat că din cauza imposibilităţii tancurilor germane de a se 

mişca prin noroi, nu pot fi introduse de acum unităţi noi blindate în front. 

Cu această ocazie, Führerul a dat amănunte asupra carului T. 34 rusesc, 

care are mare mobilitate prin noroi. Führerul mi-a dat apoi o serie de indicaţiuni 

asupra Armatei Aero ce va veni pe frontul nostru pentru a se bate contra forţelor 

ruseşti. 

Convorbirea cu Führerul Adolf Hitler 

 

  
 

 Feldmareşalul Wilhelm Keitel (1882-1946) General-colonel Alfred Jodl (1890-1946) 

 

Prezenţi 5 

- Führerul Adolf Hitler 

- Domnul Mareşal Ion Antonescu  

- Domnul Ribbentrop 

- Domnul Mareşal (Wilhelm) Keitel  

- Domnul general (Alfred) Jodl 

- Domnul Mihai Antonescu 

- Domnul general (Ilie) Şteflea 

Führerul a făcut o expunere largă asupra politicii mondiale cu incursiuni 

de ordin general şi strategie mondială.  

Din această expunere s-au desprins următoarele: 

Führerul vede cu optimism situaţia Axei. Forţele japoneze plus cele 

germane totalizează cifre mai mari decât forţele adverse.  
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Führerul a făcut o aluzie, spunând că toate statele europene luptă pentru 

Europa. Cei ce fac acte de laşitate vor fi pedepsiţi. 

A făcut apoi un aspru rechizitoriu Italiei, arătând urmările ce a avut fapta 

ei pentru politica generală a Axei şi situaţia strategică care a absorbit rezerve 

germane. Anglo-americanii nu pot fi superiori în forţe decât dacă ajung la 

raportul de 3/1. Azi nu au nici 1/1, deci avantajul este de partea Germaniei. 

Führerul şi-a încheiat expunerea, făcând o evidentă aluzie la noi, 

declarând că va da armament numai la acei ce merg să lupte contra Rusiei. 

După expunerea făcută de Führer, am mulţumit pentru larga expunere, 

afirmând că poporul românesc este o mică naţiune cu trecut îndelungat de lupte, 

sacrificii şi suferinţe şi că acest popor stă pe locul lui din secolul al 3-lea, de la 

formarea Daciei de către romani. Sigur a continuat lupta timp de 1 000 de ani cu 

toţi barbarii. Deşi nu avem documente, nu este posibil ca timp de 1 000 de ani să 

fi rămas cu braţele încrucişate pentru a privi hoardele barbare trecând în sus şi în 

jos. De la anul 900 poporul românesc a început lupta contra ungurilor. Această 

luptă a durat 1 000 de ani şi când la 1918 credeam că s-a terminat, acest proces 

istoric a fost redeschis prin Arbitrajul de la Viena. Cum pe acest pământ există o 

pedeapsă Dumnezeiască, acestui popor i-a venit azi ziua pedepsei. Din nou 

procesul cu ungurii a intrat într-o fază hotărâtoare. Deosebit de procesul cu 

barbarii şi ungurii, românii au rezolvat un alt proces istoric, acela cu turcii, 

început în secolul al 14-lea şi care a fost lichidat la 1878. În acest timp, 2 secole 

ne-am luptat cu polonii şi 4 secole cu tătarii. 

 

 
 

General de Corp de Armată Ilie Şteflea (1887-1946), 

Şeful MStM Român (1942-1944) 

 

În secolul al 18-lea a început marele proces cu slavii, care este azi în 

continuare. Am fost de opt ori ocupaţi de ruşi într-un singur secol. Am suportat 

singuri sau ajutaţi şi am continuat această luptă istorică până la terminarea ei. 
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Azi România are adversari mici şi mari. 

Cei mici nu contează, căci dacă vom fi lăsaţi singuri vom lichida singuri 

incidentele cu aceştia, dar cu slavii nu putem lupta singuri; ne copleşesc cu 

numărul. Aici trebuie să găsim explicaţia alianţei actuale cu Germania. Şi în 

viitor ne vom alia cu oricine pentru lupta de dezmembrare a slavilor care ne 

ameninţă. Suntem singurul popor autohton din această parte a Europei. Popor de 

luptători şi primii care am trecut la creştinism. 

Lăsând la o parte aluzia făcută de contribuţia care o cere Europa pentru 

război, am spus că două treimi din forţe sunt angajate pe front în linia 1-a. 

În ceea ce priveşte armamentul primit, am trimis totul pe front şi nu am 

reţinut nimic pentru alte scopuri, iar ce avem în interior este pentru completarea 

instrucţiei. 

Trecând apoi la situaţia expusă la întrevederea anterioară, privitor la 

măsurile luate contra Ungariei şi cauzei care le-a determinat, am arătat 

necesităţile militare ca să se suprime culoarul secuiesc şi toate forţele ungureşti 

din Ardealul cedat să fie retrase pe vechea frontieră. Dacă această măsură aduce 

după sine constituirea de partizani, se va răspunde cu formarea partizanilor 

români. De aceea, este necesar să se permită înapoierea acasă a refugiaţilor, ca 

învăţători, preoţi, care să-şi ocupe posturile lor, dându-ne putinţa de a organiza 

şi duce lupta contra eventualelor formaţiuni de partizani. 

Culoarul secuiesc este necesar a fi evacuat de trupele ungare şi din 

considerentul că atunci când diviziile româneşti ce luptă în Moldova vor fi silite 

la retragere, nu pot intra în teritoriul unguresc.  

După aceasta Führerul a modificat singur linia trasă pe hartă care era 

până la Meres (Mureş) şi a dat ordin generalului Jodl ca trupele ungureşti să fie 

retrase peste vechea frontieră de la vest de Oradea – Satu Mare.  

 
(Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, Antonescu-Hitler. Corespondenţă  

şi întâlniri inedite (1940-1944), II, Bucureşti, Editura Cozia, 1991, p. 143-149). 

 

 

 [17] 

 

1944 august 5. Notă dictată de Mareşalul Ion Antonescu  

în legătură cu întrevederea cu Führerul Adolf Hitler de la Rastenburg
194

 
 

În ziua de 4.VIII (5.VIII 1944 – n.ns.), la Cartierul General al Führerului 

(Wolfsschanze), în Prusia Orientală, am avut o convorbire de 5´ cu Führerul. 

                                      
194

 Vezi şi notele întocmite de Paul Otto Schmidt pe marginea întrevederilor de 

la CG al Führerului („Wolfsschanze”) din 5 august 1944 (apud Andreas Hillgruber, 

Hrsg., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, II, doc. 63-64, p. 481-501; traducere – 

I. Calafeteanu, Români la Hitler, doc. 23/b-c, p. 254-272). 
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Fiind chemat, programul vizitei a fost fixat de germani şi discuţia dusă de 

Führer. 

Următoarele trei capitole esenţiale au fost atinse de Führer în această 

convorbire. 

- Relativ la atentat. 

- Situaţia armatei germane pe frontul de est, a pierderilor ei, a 

posibilităţilor materiale de înlocuire a acestor pierderi, a armelor noi ce înţelege 

să introducă succesiv în acţiune, pe toate fronturile, pentru câştigarea războiului. 

- Relativ la atitudinea României în viitor. 

 

 
 

15 iulie 1944, Rastenburg: A. Hitler şi W. Keitel 

se întâlnesc cu lt.- colonel Claus Schenk Graf von Staufenberg, 

autorul atentatului din 20 iulie 1944 

 

În ceea ce priveşte atentatul, Führerul a făcut, cu lux de amănunte şi într-

un ton variat de la calm la agitaţie şi chiar enervare, istoricul luptei care s-a dus 

în contra sa prin acţiuni oculte şi printr-o opunere în anumite ocazii, la anumite 

măsuri, opuneri făcute naţional-socialismului de vechea clasă aristocratică 

germană, atât din armată cât şi din cadrul statului. 

Din această lungă expunere reţin numai punctele esenţiale, care sunt cam 

următoarele: 

Vechea clasă conducătoare germană, destul de numeroasă şi puternică ca 

trecut şi poziţie socială, împreună cu factorii economici au făcut totdeauna o 
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surdă opoziţie naţional-socialismului, conducerii regimului, şi în special 

Führerului.  

Această clasă a înclinat către menţinerea vechilor metode practicate în 

trecut, şi o pactizare cu evreimea, pe care a calificat-o ca duşmană de moarte a 

progresului şi civilizaţiei europene şi chiar a asemănat-o cu ce a rămas din clasa 

similară din Rusia sovietică, reprezentată prin generalii şi Mareşalii ruşi, 

judecaţi şi condamnaţi în faimosul proces intentat acestora în 1936 de către 

Stalin. Insistând asupra acestui punct, a afirmat că generalii ruşi au căzut victima 

lui Stalin pentru că ei ar fi fost înţeleşi sau înclinaţi spre o înţelegere cu aceea 

din poporul german care azi sunt acuzaţi ca adversari ai săi şi contra cărora e pe 

punctul să ia măsuri foarte drastice. 

Führerul a afirmat apoi că aşteaptă de 6 ani producerea acestui atentat şi 

e foarte mulţumit că a avut loc pentru că i-a dat ocazia, pe de o parte poporului 

german să strângă rândurile în jurul său, iar lui posibilitatea să cureţe prin măsu-

rile cele mai radicale atât organizaţia de stat cât şi, în special armata, de toate 

aceste elemente. 

Führerul mi-a afirmat categoric că înfrângerea suferită recent de Grupul 

de Armată de Centru cât şi cele din cursul verii şi iernii din 1943 se datoresc 

toate numai defetismului provocat de aceste elemente, care prin atitudinea lor, a 

slăbit spiritul de luptă al soldaţilor germani. 

Istoria, desigur, va judeca şi trage concluziile definitive în această 

privinţă atunci când toate elementele care stau la baza politică şi militară a 

conducerii războiului vor fi date la iveală şi în ceea ce priveşte acţiunea purtată 

de Germania în lupta ei pentru cucerirea spaţiului vital necesar ei, cât şi pentru 

dominaţia europeană. 

După ce a arătat aşa cum vede problema, Führerul nu a ezitat să afirme 

că cele mai radicale măsuri de stârpire a elementelor ce le socoteşte vinovate de 

înfrângerile suferite de armata germană sunt în curs de a fi luate şi nu se va opri 

în faţa nici unui obstacol pentru curăţirea radicală a acestor elemente, a corpului 

ofiţeresc. Pentru a aduce la îndeplinire aceste intenţii mi-a declarat că se 

foloseşte de Reichsführerul Himmler, căruia i-a încredinţat cele mai vaste puteri 

în această privinţă, şi de o comisie compusă din Mareşalul Keitel, Mareşalul 

Rundstedt, generalul Guderian şi alţi ofiţeri membri marcanţi ai SS pentru a 

stabili lista acelora care de la Mareşal până la cel mai tânăr ofiţer sunt 

consideraţi că trebuie să fie excluşi din viaţa militară a Reichului. 

Este, desigur, o acoperire luată în faţa istoriei pentru eventuale erori care, 

desigur, se vor comite în epuraţiunea ce se urmăreşte. 

Făcând aluzie la generalii germani prizonieri la ruşi, care au fost 

constituiţi într-un comitet de luptă împotriva naţional-socialismului – eu refuz să 

cred că e o acţiune pornită cu adevărat din iniţiativa şi voinţa ofiţerilor germani, 

care au dat dovadă de înalt patriotism şi un înalt sentiment al onoarei, calităţi 

războinice deosebite, de care au dat dovadă mai multe secole de-a rândul, în 

ocazii foarte grele pentru statul german – mi-a afirmat că nu va evita să dea cel 

mai drastic exemplu, executând familiile acestor ofiţeri. A completat această 
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ultimă afirmare cu ameninţarea care mi-a făcut-o că este decis să pedepsească de 

acum înainte cu moartea orice general de orice rang care se va mai retrage în 

faţa inamicului. 

Timpul va dovedi dacă revenirea şi adaptarea în cadrul unei armate cu 

tradiţie istorică şi militară atât de bogată în fapte de glorie şi mândrie, mijloacele 

acestea (...) vor da rezultatul aşteptat sau vor duce la unele just contrare. 

Văzând până la ce punct periculos se aluneca în această privinţă şi 

gândind şi la viaţa acelor Mareşali şi generali germani cu care am luptat pe 

frontul din Rusia şi România, unde au acţionat cu trupe române, am găsit de a 

mea datorie să-1 întrerup şi să intervin în favoarea lor, afirmând că la toţi aceşti 

generali, şi în special la Mareşalii von Kleist şi von Manstein, am găsit 

întotdeauna o ţinută ireproşabilă de demnitate militară, o pricepere desăvârşită, 

şi o atitudine extrem de corectă, care nu mi-au putut lăsa niciodată impresia unui 

sentiment de ostilitate contra regimului, ci din contră de fidelitate pentru patria 

lor şi conducerea germană. 

La aceasta Führerul mi-a răspuns că persoana celor doi Mareşali nu e 

pusă în joc, dar că, dacă ancheta ce se va face va dovedi că şi Mareşalii sunt 

vinovaţi, el nu va ezita să aplice şi acestora pedeapsa pe care o merită. Insistând 

asupra instantaneităţii cu care tot poporul german şi armata germană au 

manifestat prin telegrame şi scrisori sentimentele lor de fidelitate faţă de Führer, 

ceea ce a reconstituit şi consolidat blocul german în lupta ce se duce, mi-a 

afirmat că soldaţii germani din Ministerul de Război, de îndată ce am aflat de 

atentat, au executat ei din proprie iniţiativă, fără să spună pe ce criterii, pe 

ofiţerii germani din acel minister presupuşi ca ostili partidului şi Führerului şi a 

adăugat ca are telegrame de la soldaţii germani care cer onoarea de a executa ei 

pe generalii germani şi Mareşalii germani care vor fi sortiţi sumarei execuţii. 

Führerul vede în acest gest semnul solidarităţii armatei cu persoana sa. 

Impresia mea este că, dându-se curs acestor tendinţe, mai ales în cadrul 

armatei, se va ajunge la rezultate contrarii şi se alunecă iar pe o pantă 

periculoasă. 

 

 
 

Rastenburg, 20 iulie 1944, după atentat: 

A. Hitler îl conduce pe Benito Mussolini la „locul faptei” 
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Pentru a justifica şi mai mult execuţia măsurilor care-şi urmează cursul 

lor tragic, Führerul mi-a arătat că, contra în ceea ce cred alţii (probabil că a fost 

informat că printre aceşti alţii sunt şi eu, de aceea a ţinut poate să insiste asupra 

acestui fapt), aceste măsuri, în loc să slăbească, vor întări armata şi naţiunea 

germană. A dat ca exemplu Rusia, unde după ce Stalin a înscenat, în condiţiile 

tragice cunoscute, procesul contra generalilor, toţi în Europa şi chiar în 

Germania au crezut că datorită acestui procedeu, armat rusă a fost desfiinţată. 

Realitatea dureroasă de azi ne arată, a subliniat Führerul, că armata rusă, în loc 

de dezorganizare şi slăbire datorită acestor măsuri, a ieşit întărită considerabil, 

pentru că a fost purificată de elementele care aveau nostalgia vechiului regim, şi 

are azi forţa datorită căreia noi suferim ceea ce suferim. Rămâne şi în această 

privinţă ca timpul să arate, întrucât comparaţia e justificată mai ales dacă se ţine 

seama că armata germană de la 1940-1942 a dărâmat fulgerător toată rezistenţa 

militară a Europei şi a fost dusă în aceste lupte până la Stalingrad de către 

ofiţerii germani care azi stau toţi sub ameninţarea dezonoarei şi a morţii pentru 

simplul fapt că fac parte dintr-o veche clasă care a adus totuşi prosperitate, 

mărirea şi gloria Germaniei. 

Terminând acest capitol, Führerul a conchis că datorită atentatului a 

putut să ia prin Reichsführerul Himmler o serie de măsuri care-i vor da pe 

câmpul de luptă o armată nouă de aproape două milioane de oameni, pe care, 

ofiţerii astăzi aflaţi sub acuzaţie, îi ocroteau şi-i ţineau în condiţii de a nu 

participa efectiv şi direct la luptă, şi-i vor asigura un randament şi mai mare în 

ceea ce priveşte producţia materialului de război, afirmând că, atâta timp cât s-

au ocupat militarii de industria de armament, randamentul acestei industrii nu 

era decât de 90% din producţia actuală. 

După ce a aruncat şi acest blam, care, desigur, constituie o acoperire a 

carenţei tehnice în care se găseşte Germania în al patrulea an de război, pe care 

ea 1-a provocat faţă de adversarii săi, Führerul s-a întors către mine şi a adăugat: 

Am ţinut să vă fac această comunicare în privinţa atentatului – cauzele 

lui, măsurile luate şi consecinţele lui – în faţa Mareşalului Keitel ca exponentul 

cel mai înalt al armatei germane, alăturând în acelaşi timp şi naţional-

socialismul probabil cu îndoitul scop de a da Mareşalului Keitel un avertisment 

de ce trebuie să facă în calitate de preşedinte al comitetului de epuraţie şi a-mi 

arăta pe de altă parte, solidaritatea armatei, prezentă la această expunere prin 

Mareşal, cu ideile sale. 

După mine şi după o justă observare a colonelului Davidescu, căruia i-

am dictat aceste note, este adevărat că în Germania, revoluţia începută la 1921 

nu s-a terminat şi-şi urmează cursul. Metodele acestea pot să fie şi salvatoare, 

dar şi dezastruoase. 

Terminând partea referitoare la atentat, Führerul a făcut o expunere a 

situaţiei militare de pe frontul de est, a posibilităţilor tehnice asigurate 

Germaniei pentru lupta viitoare cât şi a intenţiilor sale de viitor. 

 



 173 

 
 

Cartierul General German, 24 iulie 1944: 

Adolf Hitler îi mulţumeşte prin telegramă Mareşalului Antonescu 

pentru urările transmise cu prilejul nereuşitei atentatului din 20 iulie 1944 

(original şi traducere) 
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În ce priveşte situaţia de pe front, legând-o de atentat şi, desigur, cu 

încercarea de a trece răspunderea asupra altora, Führerul a afirmat că 

defecţiunea din sectorul central al frontului de est este consecinţa defetismului 

provocat de generalii germani, lăsându-mă să înţeleg că chiar în cadrul 

conducerii Grupului Central s-ar fi găsit ofiţeri sus-puşi implicaţi în atentat. 

Dacă realitatea ar fi aceasta, desigur că situaţia în care se găseşte Germania ar fi 

mult mai gravă, pentru că experienţa făcută de atâţia ani în trecut a dovedit că 

nici o revoluţie făcută de armată nu poate duce la distrugerea sigură şi totală a 

statului. 

Ţinând seama de trecutul şi disciplina de organizare şi de superioritatea 

instrucţiei germane, sunt îndreptăţit să cred că nu aceasta a fost cauza care a 

determinat prăbuşirea Grupului de Centru şi apoi prăbuşirea întregului front. 

Sunt sigur că cercetătorii de mâine vor găsi şi alte cauze ale acestui dezastru. 

În ceea ce priveşte pierderile suferite de armata germană în primăvara şi 

vara anului 1944, Führerul a afirmat că ele pot fi reprezentate sub raportul: 

- armament infanterie 25% din producţia pe iulie; 

- armament greu şi uşor de artilerie 50%; 

- tunuri de asalt 45%; 

- care de luptă 100%; 

Faţă de această situaţie a conchis, afirmând că a luat astfel de măsuri ca 

în intervalul de o lună de la această dată, aceste pierderi să fie acoperite prin 

sporirea capacităţii de lucru, fără a influenţa producţia şi deci alimentarea 

războiului cu material tehnic. 

În ce priveşte posibilităţile de viitor, Führerul – ca şi în întrevederea 

anterioară – s-a arătat foarte încrezător în posibilităţile germane şi a subliniat că 

datorită atentatului, armata s-a întărit, pentru că prin purificarea cadrelor se va 

reuşi să se pună ordine în haosul lăsat de delăsarea şi chiar sabotajul ofiţerilor 

din vechiul regim în posturile de răspundere pe front şi în interior datorită 

faptului că au fost încredinţate Reichsführerului Himmler conducerea şi 

organizarea armatei din interior. 

În ceea ce priveşte armamentul, pagubele produse nu sunt mari iar 

programul producţiei este în pantă ascendentă în toate domeniile. 

Privitor la şansele de viitor, Führerul mi-a spus că numai cei lipsiţi de 

energie pot pierde războiul şi a ţinut să repete a doua şi a treia oară ceea ce s-a 

petrecut în războiul silezian, când, cu tot avizul Mareşalilor prusieni încărcaţi de 

glorie şi al oamenilor de stat, Frederic a perseverat şi a învins. În această ordine 

de idei, a ţinut să sublinieze energia Mareşalilor Tito şi Stalin. În ceea ce 

priveşte acesta din urmă, a afirmat că în 1942 Rusia era total prăbuşită şi la 

această convingere ajunseseră toţi generalii ruşi şi numai energia lui Stalin a 

susţinut armata şi poporul, realizând ceea ce a realizat. 

Tito, deşi pierde în fiecare lună 15 000 de oameni, totuşi găseşte în 

patriotism şi în energia sa mijloace de a ridica noi oameni, reuşind să 

imobilizeze circa 20 de divizii germane în Balcani (cifră care-mi pare 

exagerată).  
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Scoţând în afară aceste exemple, luând din trecutul glorios al Prusiei, cât 

şi al celor doi conducători ai anarhiei slave, Führerul a conchis că este sigur de 

redresarea poporului german datorită atentatului şi de întărirea armatei prin pu-

rificarea cadrelor ei. 

Pentru ca să mă convingă şi mai mult în această privinţă, Führerul mi-a 

spus că în 1933, când a luat conducerea Germaniei, nu avea nici un tun greu, iar 

1939, când a fost nevoit să se angajeze în luptă, Germania a avut cea mai 

puternică artilerie. În 1933 nu a avut nici un submarin, iar în 1939 – cea mai 

puternică flotă submarină; în 1933 – nici un tanc, în 1939 – cele mai puternice şi 

valoroase unităţi blindate. 

Comunicându-mi acestea, a adăugat că ceea ce a fost în stare să facă 

între 1933 şi 1939, atât sub raportul tehnic cât şi în ce priveşte dorinţa de a 

învinge, va fi în stare să facă de acum înainte. 

După ce a terminat cu un lux de exemple şi argumente expunerea 

referitoare la posibilităţile actuale şi viitoare ale armatei germane, Führerul, 

uitându-se drept în ochii mei, mi-a spus în mod cu totul intempestiv şi cu totul 

neobişnuit în practica dintre conducătorii de state, fără nici o indicaţie 

anterioară, că acesta a fost scopul întrevederii dintre România şi Germania, 

arătând că vrea să ştie atunci, deci imediat, dacă România şi, în special 

conducătorul ei, Mareşalul Antonescu, a subliniat, sunt decişi să urmeze până la 

sfârşit Germania. 

Total surprins de această întrebare, care venea, desigur, din calcul, după 

arătarea măsurilor drastice, care merg până la distrugerea ofiţerilor şi familiilor 

lor, luate în Germania contra acelora care nu sunt de aceeaşi părere cu 

conducerea germană în ceea ce priveşte metodele întrebuinţate pentru 

conducerea politică şi militară a statului, am căutat să câştig timp de reflectare 

asupra răspunsului ce urma să-i dau, arătând în prealabil Führerului regretul meu 

în ceea ce priveşte atentatul şi părerea mea asupra situaţiei din Răsărit, 

pericolele ce acest front prezintă pentru România şi care sunt greutăţile ce am de 

învins, din cauza situaţiei provocate de bombardamentele aeriene inamice. 

Terminând aceasta şi revenind la chestiunea esenţială care, am observat 

numai în ultimul moment că făcea obiectul real al convorbirii, am declarat 

categoric şi fără cea mai mică ezitare că nu aş putea răspunde la întrebarea 

aceasta, deoarece am fost surprins şi consider că această chestiune trebuie 

tranşată pe căi diplomatice. În plus, nu pot da un răspuns într-un fel sau altul 

până ce nu am cu răspuns la următoarele chestiuni prealabile: 

1. Aş dori să ştiu care sunt intenţiile Germaniei privitor la lupta dusă pe 

frontul de sud, care interesează România, afirmând că dacă trupele germane nu 

pot să menţină această parte a frontului, cel puţin pe linia actuală, România nu ar 

putea să se angajeze să meargă până la distrugerea ei totală alături de Germania. 

I-am reamintit că Germania s-a angajat să apere graniţele României şi că dl. von 

Ribbentrop a făcut recente declaraţiuni prin care a afirmat că Germania se apără 

la Nistru. Führerul mi-a răspuns în mod categoric că este hotărât să menţină 

acest front, la care afirmaţiune am răspuns că, fără a pune la îndoială această 



 176 

afirmaţiune categorică, sunt dator să-i reamintesc că în toamna anului 1943 mi-

au fost făcute declaraţiuni tot atât de formale că va executa din capul de pod 

Nicopol o acţiune pentru a restabili legătura cu Crimeea şi a despresura trupele 

de acolo, iar în martie 1944, idem, declaraţia formală că în iunie 1944 va trece la 

ofensivă pentru a recuceri Ucraina. Reamintindu-i acest lucru, i-am adăugat că 

nici una din aceste două operaţiuni nu au fost executate şi că bănuiesc că nu o 

schimbare de atitudine a determinat aceasta, ci imposibilitatea în care s-a găsit s-

o facă.  

Am conchis spunându-i că nu pun nici de această dată la îndoială ca în 

ocaziile precedente, buna intenţie a Führerului de a menţine frontul actual din 

Moldova şi Basarabia, dar ca militar cu experienţă am adăugat că nu putem 

conta numai pe ceea ce voim noi să facem. Totul este în funcţie de putinţa şi, 

mai ales, de voinţa inamicului şi nu trebuie să ignorăm că ruşii au dovedit, până 

acum cel puţin o mare superioritate de forţe, de mijloace tehnice şi de manevre. 

Führerul a ezitat să afirme că în orice împrejurare va menţine dreapta 

frontului pe poziţia pe care se găseşte. 

2. Trecând la a doua întrebare prealabilă, am spus că, cu începere din 

aprilie, România este supusă la o acţiune de bombardament masiv, în special din 

partea aviaţiei de bombardament şi vânătoare americană. I-am arătat că acest 

bombardament se succede din săptămână în săptămână, că ne produce pagube 

considerabile la rafinării, la C.F.R., la industrii, oraşe şi ne costă numeroase 

victime omeneşti. În faţa acestei acţiuni a inamicului, România este cu totul de-

zarmată, neavând nici mijloace de artilerie ş.a. decât numai pentru Ploieşti, 

pentru Bucureşti în măsură insuficientă şi pierzând, din cauza luptelor aeriene şi 

inferiorităţii şi ca număr, şi ca tehnică aproape total aviaţia ce am opus în aprilie 

şi căreia azi Germania nu reuşeşte să-i înlocuiască pierderile, atât la unităţile 

române cât şi la cele germane, de vânătoare.  

Am arătat că pagubele se cifrează la noi, la suta de milioane şi, dacă 

continuă, frontul nu va mai putea fi alimentat, căci materialele de reparaţie ale 

materialului C.F. sunt epuizate, iar altele nu mai vin, iar numărul de locomotive 

şi vagoane stricate împiedică buna aprovizionare a frontului. Această situaţie va 

crea în ţară o situaţie economică dezastruoasă. 

Am conchis că, dacă Germania nu ne dă posibilitatea ca să ne apărăm, 

România nu poate păstra această poziţie la infinit, deoarece ar duce-o la o totală 

catastrofă. 

Führerul nu mi-a dat nici o asigurare că e în măsură să mă pună în 

situaţia de a face faţă în condiţiuni acceptabile bombardamentelor inamice. Mi-a 

afirmat cu această ocazie că din cauza sfaturilor greşite date de aşii aviaţiei 

germane Udet şi Mölders s-a luat un drum greşit şi fabricarea a două avioane, 

unul de vânătoare şi altul de bombardament, a fost total ratată, din care cauză s-a 

pierdut şi superioritatea aeriană.  

Mi-a reamintit ca şi în 1914-1918 superioritatea a trecut dintr-o tabără în 

alta şi este sigur că perioada de criză a trecut şi că în curând va putea face şi în 

acest domeniu faţă (fără a afirma că va relua superioritatea), însă nu-şi va risipi 
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mijloacele noi sau în curs de creaţie, întrebuinţându-le în anumite sectoare, fără 

să spună care anume. Cu alte cuvinte, şi la această a doua chestiune prealabilă, 

răspunsul nu a fost formal. 

3. A treia întrebare prealabilă pusă a fost aceasta: i-am arătat că România 

se găseşte astăzi într-o situaţie mult mai grea ca înainte, din cauza acţiunii 

Turciei.  

Dezvoltând acest punct, am arătat că Turcia poate deschide Strâmtorile 

pentru ca cota parte din flota italiană obţinută de la anglo-americani să treacă în 

Marea Neagră, să răstoarne echilibrul aici şi să facă posibile debarcări masive pe 

coasta românească. Am afirmat că România nu e în măsură să se apere în bune 

condiţii.  

Tot în legătură cu trecerea Turciei de partea aliaţilor, o altă consecinţă 

cunoscută de toţi e că turcii pot pune la dispoziţia anglo-americanilor bazele 

aeriene dinainte pregătite. Consecinţa va fi bombardamente anglo-americane 

zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi asupra teritoriului român. În acest caz, 

situaţia României ar evolua vertiginos spre catastrofă. 

Führerul mi-a spus că nu crede că Turcia va deschide Strâmtorile şi va da 

baze aeriene. 

A evitat să-mi dea un răspuns cu ce ar putea să mă ajute în caz că aceste 

două eventualităţi s-ar transforma în plin, în fapte. 

În sfârşit, a patra întrebare prealabilă pe care am pus-o a fost chestiunea 

privitoare la atitudinea viitoare a Ungariei şi ce se va petrece în spaţiul ungar în 

viitorul apropiat... 

În ce priveşte Bulgaria, Führerul a fost mult mai puţin categoric. Mi-a 

spus că nu poate da nici o asigurare asupra atitudinii viitoare a Bulgariei, nu 

crede că va face acte care s-o ducă la pieire şi nu ştie care va fi prezentul de 

mâine al Bulgariei. 

Am fost, desigur, foarte surprins de această ultimă afirmaţie. 

Cum însă din expunerea enervată a Führerului nu am putut trage 

concluzia că am înţeles bine ce a spus privitor la regenţa bulgară, aş fi voit să 

revin pentru a mă edifica total asupra celor ce vrea să facă în Bulgaria în cazul 

unei carenţe a regenţei. Nu am putut-o face, deoarece a lunecat pe problema 

economică dintre România şi Germania, care a dus la raporturi foarte încordate, 

deoarece Germania înţelege că România să finanţeze războiul ei pe teritoriul 

nostru şi eu trebuie să apăr avutul şi munca poporului şi statului român. 

Întrebuinţând, cu ocazia schimbului de argumente în dezbaterea acestei 

probleme, constatarea că în aceste timpuri, când totul trebuie să meargă la război 

şi totul trebuie să fie pus în slujba războiului, rămânând ca socotelile să fie 

făcute mai târziu, expresia „meschinăriei” şi „negustoriei” i-am răspuns, 

desigur, ceea ce trebuia să-i răspund şi, în special, i-am arătat că este 

surprinzător pentru mine, care după 3 ani de luptă comună în care poporul şi 

statul român au făcut sacrificii şi pentru cauza lui, dar şi pentru cea germană şi 

pentru Europa (pentru că mi-a spus că Germania luptă pentru România şi pentru 
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Europa), şi că am crezut că am meritat altă răsplată ca aceasta ce aud azi din 

gura Führerului. 

Ora fiind înaintată, m-am despărţit de Führer după o discuţie de 5´ ore, 

fără să-i fi dat vreun răspuns, nici negativ, nici pozitiv la întrebarea intempestivă 

pe care mi-a pus-o. 

 
(„Magazin Istoric”, nr. 7-8/1968, p. 38-44;  

Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, Antonescu-Hitler, II, p. 166-176). 
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Relatarea generalului Titus Gârbea  

pe marginea ultimei întrevederi Hitler-Antonescu 
 

I. INIŢIATIVA ÎNTÂLNIRII 

 

Întrevederea lui Antonescu cu Hitler de la 5 august 1944 a fost cerută de 

români. Celelalte au fost, mai mult sau mai puţin, iniţiate şi chiar comandate de 

Hitler. N-am vrut niciodată, în situaţia în care m-am găsit eu în timpul acestui 

război, să ies cu ceva în evidenţă, dar pot să afirm că autorul şi susţinătorul 

acestei ultime întrevederi între Mareşalul Ion Antonescu şi Hitler am fost eu. 

Am fost eu pentru că la nivelul care mă găseam şi în convorbirile cu marii şefi, 

militari mai ales, şi chiar politici germani, mi-am dat seama că mergeam către 

prăpastie.  

Şi, când a survenit atentatul de la 20 iulie 1944, mi-am dat seama că 

poporul german, un popor răbdător şi foarte disciplinat, a ajuns la capătul 

răbdării şi unele cercuri militare şi politice au pus la cale acest atentat ca să 

scape de acest Hitler care-i duce la pierzare. Nu m-am grăbit după acest atentat. 

După ce am avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei, generalul K. Oshima, 

m-am dus şi la Berlin ca să vorbesc cu ministrul nostru şi cu alte personalităţi şi 

cu cunoscuţi de-ai mei, pentru a-mi da seama cât de adâncă este această 

nemulţumire ce a culminat cu acest atentat. După ce am făcut această călătorie şi 

după ce am raportat la Bucureşti, cât mai curând pentru a informa verbal în 

legătură cu perspectivele foarte importante, cu caracter militar şi politic, într-

adevăr, mi-am dat seama că de pe urma acestui atentat, care dovedea o profundă 

ruptură între poporul german şi dictatura nazistă, Hitler s-ar fi putut întâmpla să 

dispară.  

Deci, mi-am dat seama că este momentul să se tragă concluziile, iar 

războiul să se încheie printr-un compromis pentru România sau chiar printr-o 

predare fără condiţii.  

Am susţinut de mai multe ori că trebuie să vin imediat la Bucureşti 

pentru chestiuni de armament. Deci, repet, organizatorul sus-amintitei 
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întrevederi am fost eu, şeful misiunii militare pe lângă Hitler, pe lângă O.K.W. 

şi O.K.H.  

Ducându-mă la Berlin şi vorbind cu ministrul României, generalul Ion 

Gheorghe, i-am pus întrebări în legătură cu necesitatea tragerii unor concluzii de 

pe urma atentatului asupra lui Hitler. Ministrul a fost foarte surprins de 

întrebarea mea şi a cerut explicaţii. Răspunsul meu a fost că trebuia găsită o cale 

de încheiere a războiului. Fără să stea pe gânduri, ministrul a refuzat propunerea 

mea, motivând acest lucru prin faptul că Hitler ar fi ripostat vehement acestei 

posibilităţi. Cerbicia Führerului era bine cunoscută, dar în sinea mea eram 

convins de viabilitatea ideii pe care o formulasem şi în această idee era bine ca 

partenerul de la Bucureşti, Antonescu, să vină şi să discute pe şleau asupra 

acestei probleme complexe. Ştiam la acea vreme că însuşi Antonescu declarase 

că încercase încă din 1943, odată cu desprinderea de Axă a Italiei, să încheie o 

pace separată, în cooperare cu partea italiană. Promotorul acestea idei a fost 

Mihai Antonescu, mâna dreaptă a Mareşalului Antonescu.  

Revenind la întrevederea amintită, trebuie să repet că eu am ţinut cu 

orice, preţ ca Antonescu să vină.  

Mi s-a răspuns că Antonescu era bolnav, că era foarte ocupat şi n-ar 

putea veni. Eu însă insistasem în direcţia soluţionării retragerii din război, fiind 

nevoit, pentru a-mi aduce la îndeplinire hotărârea, să apelez la un subterfugiu; 

am propus lui Antonescu să vină doar pentru a-l felicita pe Hitler pentru că 

scăpase cu bine după acest atentat, ceea ce părea necesar. Mi s-a răspuns că 

acesta era, în adevăr, un argument puternic. Eu am spus atunci generalului 

Şteflea, şeful Marelui Stat Major român, aceasta, felicitările erau, paradoxal, pe 

ultimul plan ca importanţă, cea mai arzătoare problemă fiind încheierea 

războiului. Mi s-a spus să aştept şi, începând cu data de 24 iulie, când eu 

raportasem la Bucureşti, au trecut destule zile, vizita nefăcându-se decât la 5 

august. A mai fost încă o dată nevoie să merg eu la Bucureşti pentru a-i 

convinge pe acei demnitari că vizita era necesară.  

Acum când îmi depăn aceste amintiri şi sunt în posesia altor informaţii şi 

ştiu că în acea vreme se duceau tratative de pace la Cairo şi la Stockholm, altele, 

mai înainte în Spania şi Portugalia, iar o întârziere a întrevederii între Hitler şi 

Antonescu ar fi avut efecte negative asupra evenimentului ulterior, în 

desfăşurarea importantei întrevederi s-a produs un fapt care mi-a demonstrat că 

Antonescu tergiversase întâlnirea tocmai pentru a vedea rezultatele tratativelor 

de la Cairo şi Stockholm.  

Am mai spus şi cu alte prilejuri că Antonescu suferea de un complex de 

inferioritate la aceste întrevederi, datorat în bună parte faptului că îşi dădea 

seama că Hitler făcea orori şi că îşi distrugea propria creaţie, acea maşină de 

război, bazată pe realizările economiei germane interbelice. 
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Cartierul General German, 14 iunie 1944: 

Adolf Hitler îl felicită prin telegramă pe Mareşalul Antonescu 

la împlinirea vârstei de 62 de ani 

 

 
 

Textul telegramei lui Hitler, tradus pentru Mareşalul Antonescu, 

cu rezoluţia de a se răspunde neîntârziat 
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II. „ĂŞTIA SUNT GANGSTERI” 

 

Ziua în care s-a hotărât Antonescu să stabilească data întrevederii m-a 

umplut de bucurie. Hitler a fost foarte încântat de această vizită şi, mai mult 

decât atât, i-a trimis urgent unul din avioanele personale, un cvadrimotor 

puternic, care în ziua de 5 august 1944, în jurul orei 11, a sosit la Rastenburg 

(„Wolfsschanze”), aducând pe Antonescu şi suita sa, destul de numeroasă: pe 

lângă personalităţi militare, era prezent şi ministrul nostru de externe, în 

eventualitatea unor discuţii politico-diplomatice. Fără prea multă ceremonie la 

sosire, a început imediat conferinţa. Convorbirile au fost lungi, durând aproape 

şase ore, dar, spre dezamăgirea noastră, Hitler n-a vorbit, într-un discurs uriaş, 

de 3-4 ore, decât despre ticăloşia tuturor şi în special, a poporului german, total 

lipsit de recunoştinţă pentru el, cel ce-i scosese din fundul prăpastiei şi-1 

ridicase pe culmi neajunse încă de nimeni. Era atât de penibilă această atmosferă 

cu plângerile Führerului, alternate cu izbucniri de revoltă şi de ameninţări care 

nu făceau deloc cinste unei persoane atât de sus-puse încât nega însuşi scopul lui 

Hitler, acela de a-i demonstra lui Antonescu că dreptatea era de partea sa, că 

războiul a luat această întorsătură pentru că toţi îşi pierduseră încrederea în 

geniul său politic şi militar şi a ameninţat din nou, fie şi cu represaliile, 

încrederea poporului german. Toţi cei prezenţi, în frunte cu Antonescu, 

obosisem tot ascultându-1. În cele din urmă, această polologhie a luat sfârşit şi 

s-au putut discuta chestiunile cu adevărat importante, de ordin militar. A luat 

cuvântul pentru aceasta nu Keitel, comandantul armatei, cel îndreptăţit să poarte 

discuţiile, ci Guderian, cel răspunzător de frontul de est. Dar acesta, un om cu 

adevărat inteligent, cu multă judecată, abia luase conducerea acestui front uriaş, 

de la capul Nord şi până în Balcani şi încă studia ceea ce avea de făcut. Dotat cu 

o mare putere de gândire, Guderian şi-a dat seama de importanţa capitală a 

frontului de est, după ce frontul de vest fusese străpuns de Aliaţi în Normandia 

şi de faptul că menţinerea acestui front de est, pe care erau masate efective 

militare şi umane enorme, era imperios necesară, mai ales după ce Armata Roşie 

îşi începuse operaţiunile de amploare din vara anului 1944. Comandantul 

frontului de est a făcut cunoscute observaţiile sale, arătând că cel mai probabil 

loc prin care Armata Roşie urma să-şi concentreze ofensiva, era frontul 

românesc, singura porţiune întinsă care nu fusese teatrul unor operaţiuni militare 

de amploare. El a cerut lui Antonescu să impulsioneze armata română, pentru a 

participa alături de armata germană la oprirea ofensivei sovietice. Marele atu, a 

subliniat Guderian, este terenul românesc, cu puternica cetate a Carpaţilor ce ar 

fi putut să împiedice punerea în valoare a principalei forţe sovietice, armata 

blindată. Antonescu şi-a dat seama că teritoriul ţării va deveni un teatru principal 

al operaţiunilor militare şi că, pentru a rezista, nemţii ar fi lăsat de bunăvoie 

teritoriul românesc pradă distrugerii. În acest moment a intervenit Hitler, care a 

încercat să convingă că el nu va ceda teritoriul românesc nici în ruptul capului, 

că doar împrejurări deosebit de grele 1-ar face să renunţe la acest spaţiu de 
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manevră. Antonescu asculta concentrat. În concluzie, Guderian nu cerea nimic 

altceva decât ca Marele Stat Major german, mână-n mână cu cel român, să 

pregătească evacuarea regiunilor vizate din nord-estul României, iar apărarea să 

fie asigurată pe lanţul Carpaţilor şi pe Dunăre între care să fie masate mari 

efective umane germano-române. Din nou a intervenit Hitler, care a afirmat că 

această retragere, urmată de cedarea teritoriilor, se va face numai la ordinul lui 

expres, că românilor li se cerea, de fapt, doar o pregătire a terenului, Aceste 

intervenţii au făcut dovada faptului că Hitler ajunsese să capete teamă de a ceda 

noi teritorii, au pus în evidenţă greşelile pe care Führerul le făcuse în aprecierea 

evenimentelor, faptul că acţiunile lui puteau să mai salveze ceva. Hitler a 

încercat să dovedească necesitatea luptei totale pentru stăvilirea ofensivei 

sovietice, a luptei pe Haupt Kampf Linie (linia principală de luptă).  

 

 
 

Raporturile Hitler – Antonescu s-au aflat, cu prioritate, 

în atenţia anchetatorilor şi judecătorilor „Procesului marii trădări naţionale” 

(Bucureşti, 6-17 mai 1946), documentele examinate constituind un fond masiv 

reunind peste 30 000 file 

 

A luat, apoi, cuvântul Antonescu, care era conştient că a-l ajuta în 

continuare pe Hitler echivala cu pierderea unor provincii româneşti. Hitler a 

insistat din nou asupra faptului că cedarea de teritorii ar fi făcută numai în 

disperare de cauză. Pe fondul acestei discuţii, în contradictoriu cu Guderian, 
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Führerul a făcut o evidenţiere impresionantă; el spuse textual: „Trebuie să 

mulţumim Mareşalului Antonescu, care consimte la această retragere pe Carpaţi 

în extremis”.  

Antonescu ripostează ca s-ar putea rezista şi la faţa locului dacă germanii 

s-ar hotărî să dea ajutoarele mereu solicitate şi mereu refuzate sau acordate într-

un procent infim. Urmează un moment tensionat: 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 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 odată cu intrarea în război a Turciei (2 august 1944), 

intrare ce oferă Aliaţilor posibilitatea cuceririi Mării Negre şi a Bulgariei, chiar 

lângă noi? Cum credeţi că, lipsiţi de apărare antiaeriană, putem rezista raidurilor 

aliate?” Reacţia neaşteptată a lui Antonescu 1-a descumpănit pe Hitler; acesta nu 

se aştepta la atâta vehemenţă şi din această cauză răspunde cu lucruri care nu pot 

să stea în picioare. Astfel, se baza pe duşmănia de secole dintre Rusia şi Turcia 

şi era convins că Turcia nu va ataca direct axa. Această eroare îi dă din nou 

prilejul lui Antonescu să vorbească deschis, să-şi dezvăluie opiniile. Hitler 

parează atacul şi schimbă ideea, declarând că-şi va onora de acum în colo 

promisiunile de ajutor şi că va readuce în România diviziile germane dislocate 

de pe frontul de Răsărit, pentru a asigura linia de rezistenţă românească, 

nedându-şi seama că, de fapt, în acea conjunctură, acest lucru era imposibil. 

Convorbirea capătă aspectul unui conflict în care cei doi parteneri dau şi 

primesc răspunsuri dure. Toţi erau vădit obosiţi şi Hitler a suspendat 

convorbirea, motivând necesitatea refacerii fizice a părţilor. Dar adevăratul 

rezultat al discuţiilor se vădeşte a fi fost nul. Ieşind din sala de conferinţe, 

Antonescu se depărtează de germani şi, faţă de mine şi de ministrul nostru la 

Berlin, a izbucnit 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”?! Antonescu 

îşi trăda tulburarea lăuntrică printr-un zbucium exterior vizibil. Se gândea 

probabil şi la tratativele secrete pe care le începuse. În acele momente, delegaţia 

noastră a fost invitată la masă; trebuie să spun că nu am fost percheziţionaţi la 

intrare, dar fiecărei persoane române i se fixaseră una sau două „umbre” în sală. 

A fost o masă simplă şi scurtă (s-au servit: o supă cu găluşte cu carne Klops, 

carne fiartă cu cartofi fierţi, un compot Ruhbarber, un pahar cu bere). Hitler era 

la pământ, atât fizic, cât şi mai ales moral, după atentatul nereuşit. Au urmat ore 

de odihnă pentru toţi, dar ne-am dat acum seama că despre pace sau armistiţiu 

nici nu mai era vorbă. Eram total şi profund dezamăgiţi, noi românii. În sera 

zilei de 5 august 1944 au mai avut loc convorbiri între Antonescu şi Keitel, una 
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mai scurtă şi una mai îndelungată între Antonescu şi Guderian, în exclusivitate, 

în cadrul problemelor militare. 

 

III. DIVERGENŢE ÎNTRE CONSILIERII MAREŞALULUI 

 

S-a convenit ca a doua zi, înainte de plecare, să se mai pună la punct 

unele probleme militare şi să se stabilească planuri şi măsuri pentru modul în 

care vor acţiona românii în eventualitatea retragerii. Se stabilise ca Antonescu şi 

Hitler să nu se mai întâlnească în ziua plecării, fapt care a întărit astfel 

convingerea tuturor că la întâlnirea din ajun nu se realizase nici o înţelegere 

importantă, că tot ce se discutase va avea ca efect o oarecare mişcare de trupe, în 

realitate neimportantă. 

Cu puţin înaintea plecării, Antonescu m-a chemat pe peluza aeroportului 

pentru a-mi da instrucţiuni, dar şi-a dat seama că era necesar să fie de faţă şi 

ministrul nostru, generalul Ion Gheorghe. Ne-am depărtat cu vreo sută de paşi 

de grupul german, iar Antonescu ne-a întrebat franc „Cei de făcut? Care-i 

soluţia”? Ministrul a spus că pacea sau armistiţiul ar fi fost ultimul lucru pe care 

Hitler le-ar cere, iar România trebuia să aibă aceeaşi atitudine. Om realist de 

felul lui, ministrul şi-a dat seama că germanii au pierdut războiul şi a declarat că, 

într-adevăr, se află într-o situaţie foarte gravă din cauza luptei pe două fronturi 

care se mişcă mereu şi că vor fi, în final, înfrânţi. Generalul Ion Gheorghe era 

convins că poporul german se va ridica după război, la fel cum a făcut-o şi după 

1918 şi că poporul român nu trebuia să se desprindă de el, ci să cadă odată cu 

acesta. După aceea, Antonescu se îndreaptă către mine şi-mi ceru părerea asupra 

problemei. Eu n-am ezitat să răspund, deşi ministrul era de faţă că, după părerea 

mea, propunerea domniei sale ar fi privită ostil de majoritatea covârşitoare a 

românilor, care n-ar accepta în nici un fel un asemenea punct de vedere. Mă 

uitam la ministru, care cu o mimică adecvată, îmi împărtăşea ostilitatea pe care o 

încerca în faţa răspunsului meu şi mi-am dat seama că singura şansă de salvare 

de la prăpastie era ieşirea din război, ruperea imediată a unei alianţe la al cărui 

capăt se afla sinuciderea. Antonescu a căzut într-o scurtă meditaţie, dar nu i se 

putea citi pe chip ce gândea despre cele două puncte de vedere total 

contradictorii ale noastre. După acest interval de tăcere, Mareşalul a declarat că 

va pleca la Bucureşti, unde va aştepta atacul de neînlăturat al sovieticilor, timp 

în care ministrul va avea misiunea să intervină prin orice mijloace pe lângă 

aparatul diplomatic german pentru oprirea războiului. Cred că vă închipuiţi 

mirarea care s-a aşternut pe chipul generalului Ion Gheorghe, mai ales când 

Antonescu a precizat că trebuie să acţioneze cum poate pentru a obţine de la 

nemţi un ajutor cât mai substanţial şi pentru a opri retragerea de divizii germane 

de pe frontul românesc. Iar mie, Antonescu mi-a cerut să intervin pe lângă 

Keitel şi Guderian pentru a obţine de la nemţi armament şi apărare antiaeriană. 

Acestea au fost ultimele cuvinte rostite la acea întâlnire din 5 august 1944. 

Avionul era gata de zbor; delegaţia română s-a suit în aparat după ce-şi 

luase rămas bun într-o atmosferă rece. Ministrul nostru de externe n-a spus nici 
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măcar un cuvânt în timpul întrevederii, de altfel, el fiind antipatizat de cercurile 

germane. Avionul a intrat pe pistă şi a decolat, a făcut un tur deasupra noastră, 

după care s-a îndepărtat spre sud-est. Imediat însă ce şi-a stabilit direcţia, 

avionul se întoarce brusc şi aterizează în apropiere. Toţi cei prezenţi am fost 

miraţi de întâmplare. Antonescu a fost convins că era vorba de maşinaţie 

ordonată de Hitler, care, supărat de faptul că Mareşalul îl înfruntase atât de des-

chis, ar fi ordonat să fie arestat. A coborât foarte nervos şi ni s-a comunicat că 

totul s-a întâmplat datorită unei pene de motor a avionului, care nu mai putea 

face în deplină siguranţă zborul şi că delegaţiei îi va fi pus la dispoziţie un alt 

avion. Într-adevăr, peste un sfert de oră a apărut un avion identic, dar în tot acest 

timp Antonescu nu-şi găsea liniştea, frământat, mi-a mărturisit mai apoi la 

Bucureşti, de gândul care-1 avusese că i se va întâmpla acelaşi lucru ca şi lui 

Horthy, care a venit la o întrevedere şi a fost arestat în martie 1944, după care 

Ungaria a fost ocupată. Temerea era întemeiată, căci cu mai multe luni înainte 

aflasem că exista un plan asemănător şi pentru România („Margarethe II”) şi că 

putea fi aplicat în caz de necesitate. Deşi nu se dăduse nici un ordin de aplicare a 

planului, toţi ştiau că discuţia de la 5 august, atât de vehement purtată de Hitler 

şi Antonescu, l-ar fi putut determina pe Hitler să aplice planul „Margarethe II”. 

Temerea românilor nu s-a adeverit însă, căci avionul ce apăruse a îmbarcat toată 

delegaţia noastră şi a ajuns cu bine la Bucureşti. Cel mai dezamăgit dintre toţi 

am fost eu, căci problema semnării păcii sau măcar a armistiţiului nici măcar nu 

a fost amintită, iar tot timpul afectat convorbirilor a fost ocupat de lunga 

plângere a lui Hitler şi de acea discuţie vehementă şi în contradictoriu ce a 

culminat cu izbucnirea neaşteptată a Führerului şi cu răspunsul lui Antonescu 

prin întrebări dure, deschise, la care Hitler nu a putut răspunde cu nimic 

convingător. 

 

IV. ÎN AJUNUL SFÂRŞITULUI 

 

Iată, în încheiere, mai multe lămuriri şi date despre convorbirile, despre 

discuţiile purtate de Antonescu, secondat de generalul Şteflea, cu Keitel şi 

Guderian. Înainte de a se stabili data precisă la Rastenburg, adică la O.K.W., m-

am interesat în dreapta şi în stânga pentru a afla cum va fi abordată problema 

păcii şi a armistiţiului. Cea mai sigură sursă de informaţii au fost ofiţerii în 

rezervă, cu grad de miniştri plenipotenţiari, care la un pahar de băutură fină îşi 

exprimau deschis opiniile şi informaţiile. Toţi, fără excepţie, au fost miraţi de 

întrebarea mea, dar au admis că ar fi posibil să fie abordată această temă, a păcii 

şi armistiţiului, avându-se în vedere faptul că la întrevederea cu Ion Antonescu 

fuseseră invitate toate personalităţile importante germane şi că se formase un 

curent de nemulţumire a maselor. Mi s-a explicat după convorbiri că însuşi 

Hitler ordonase acea mobilizare de somităţi pentru a demonstra unitatea de 

nezdruncinat a tuturor comandanţilor germani, unitate ce nu se lăsase 

destrămată, credea Hitler, nici de atentatul de la 20 iulie 1944. Din delegaţia 

noastră făcea parte şi şeful cabinetului lui Antonescu, colonelul Davidescu, care 
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era depozitul gândurilor Mareşalului cu privire la conducerea aparatului de stat, 

mai erau două persoane civile din suita lui Ică Antonescu, ministrul de externe 

al nostru, şi apoi ofiţeri din suita lui Ion Antonescu şi a lui Şteflea, în total, 

partea română fiind reprezentată de vreo 15 persoane. Temându-mă de 

eventualitatea ca ordinul de evacuare să nu cadă brusc, în jurul datei de 10 au-

gust, m-am întors în România pentru a-i pregăti pe ai noştri în cazul unei 

retrageri pe Carpaţi. Ajuns la Bucureşti, mi-am dat seama de atmosfera penibilă 

care a urmat convorbirii cu Hitler, atmosferă creată de dezamăgirea tuturor celor 

care aşteptaseră ca discuţiile să aibă urmări pozitive. Chiar de la întoarcerea 

delegaţiei, toţi şi-au dat scama că rezultatul întrevederii era nefavorabil. În zilele 

de 14-15 august 1944, am putut sta de vorbă cu ministrul la Berlin, Radu 

Crutzescu, care, în acord cu lumea diplomatică românească, mi-a spus că ne 

îndreptăm spre prăpastie, că Antonescu nu mai are cum să conducă ţara în acea 

situaţie şi că singura soluţie ar fi fost ieşirea cu orice preţ din război. În schimb, 

ministrul nostru în Germania mi-a reproşat deschis poziţia pe care o adoptasem, 

pretinzând că soluţia propusă de mine era inadmisibilă; considera că, dacă s-ar fi 

adoptat punctul meu de vedere, ne-am fi dat pur şi simplu pe mâna inamicului! 

De ce oare nu şi-a dat seama că, în acest caz, poporul ar fi supravieţuit, ar fi avut 

o şansă mai bună de scăpare? Şi de partea germană dezamăgirea îşi făcuse 

apariţia, mai ales printre figurile ministerului german de externe. 

Cât priveşte reacţia cercurilor conducătoare apusene, după informaţiile 

culese de la personaje germane, ar fi foarte greu să vă spun ceva, căci n-am aflat 

mare lucru. În zilele următoare atentatului nereuşit, măsurile luate au. fost atât 

de severe, atât de dure, încât toţi cei care mai înainte îşi mai prezentau infor-

maţiile, îşi puseseră stavilă exprimării, temându-se de represaliile superiorilor 

lor.  

Chiar Guderian, superior multor colegi germani era timorat, neliniştit de 

acea stare de fapt şi, după cum mi-a mărturisit, a intervenit pe lângă Hitler 

pentru a se pune capăt campaniei de suspiciuni şi de represalii. 

După 5-6 august 1944, Mareşalul Ion Antonescu a avut acelaşi rol 

militar pe frontul de est, nu i s-a retras rolul său, el conducea efectiv 

problematica liniei de rezistenţă Focşani – Nămoloasa – Galaţi – Marea Neagră. 

Tot frontul îl conducea Guderian, iar Grupul de Armate „Ucraina Sud” îl 

conducea generalul colonel Hans Friessner.  

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. 

Părerea lui Antonescu cu privire la valoarea strategică şi valoarea 

politică a lui Hitler, poate, mai înainte să fi fost de admiraţie reală, dar în 1943 şi 

1944, sunt convins că dictatorul român era mult mai critic faţă de acesta. 

Atitudinea lui Antonescu, eu socotesc, ca unul care am fost de faţă la ultima 

întrevedere între cei doi dictatori, a fost o atitudine demnă faţă de Hitler. 

Această conferinţă s-a sfârşit fără nici o concluzie, fără nici un rezultat. Eu am 
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sperat că în această conferinţă avea să se discute şi o cerere de armistiţiu şi de 

deschidere a tratativelor de pace.  

Am sperat, dar era o simplă speranţă, ca a celui care se agaţă, când este 

vorba să se înece, şi de un pai. Dar n-a fost vorba o clipă numai, despre vreo 

chestiune politică, precum problema vitală a păcii sau a armistiţiului. 

 
(Gh. F. Anghelescu, Gh. Buzatu, eds., în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie 

<<A. D. Xenopol>>”, Iaşi, t. XXIII/2, 1986, p. 815-820; 

Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, Antonescu-Hitler, II, p. 195-204). 
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26 IANUARIE 1943: MAREŞALUL ANTONESCU 

DESPRE „SECRETELE” ÎNCREDERII SALE ÎN VICTORIE 

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 

                                      
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 ...” (cf. 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” (cf. 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, vezi în Caietele Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, 

Bucureşti, an. III, nr. 7/decembrie 2006, p. 47-63.  
3
 Vezi 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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sugestii, lumini şi raţiuni în cazuri cât se poate de concrete.  

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 

                                      
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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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 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

.  

                                      
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, f. 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, f. 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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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 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 
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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 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: „... 

                                      
11

 Arhiva CNSAS, fond 40 010, dosar 13. 
12

 Ibidem, f. 116. 
13

 Ibidem, f. 119. 
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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. 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 U.R.S.S. 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 

                                      
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem, f. 121. 
16

 Ibidem, f. 122. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
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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. 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 

                                      
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, f. 124. 
21

 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. 
23

 Ibidem, f. 127. 
24

 Ibidem. 
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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 U.R.S.S. şi a restului Naţiunilor 

Unite. Din considerente, care, şi acelea, trebuie avute în vedere, cum a şi 

fost cazul
27

.  

                                      
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem.  
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 militară a războiului României contra Rusiei Sovietice. 22 

iunie 1941-23 august 1944, ediţia a IV-a, Iaşi, Editura Fides, 1998. Motivând angajarea 

României în Războiul din Răsărit pentru 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 sovietice ce căuta România în tabăra 

Germaniei, a replicat cu demnitate: „În ce mă priveşte, nu pot avea faţă de 

evenimentele de azi, pe care istoria le va judeca, decât o atitudine de diplomat, adică 

de soldat al ţării mele. Să-mi fie îngăduit în această calitate să-mi exprim părerea de 

rău 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 



 196 

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, mai mult decât relevante fiind precizările 

pe care Mareşalul Antonescu le-a formulat, în ianuarie 1943, în interviul – 

publicat integral în anexa acestui capitol – acordat jurnalistului italian 

Lamberto Sorrentini
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 

P.N.Ţ. 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 U.R.S.S. – România, 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 

                                                                                                    
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). 
28

 Cf. Gh. Buzatu, coordonator, Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, 

Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2002, p. 378-379. Textul integral al interviului a fost 

editat de istoricul Mihai Pelin (cf. „Independent”, Bucureşti, 15 mai 2001, p. 5). 
29

 Ibidem, p. 291. 
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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, şi care, cu alte cuvinte, rămânea marele său secret
30

.  

 

 
 

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 U.R.S.S. şi a restului Naţiunilor 

Unite. Din considerente, care, şi acelea, trebuie avute în vedere, cum a şi 

fost cazul
32

.  

                                      
30

 Vezi infra anexa 30.  
31

 Cristian Sandache, Europa dictaturilor şi originile războiului româno-

sovietic, Bucureşti, Editura Militară, 2007, p. 137/360. 
32

 Cf. Petre Mihail Mihăilescu, România în calea imperialismului rus, passim.  
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Din comorile Arhivelor: Textul original al interviului  

acordat de Mareşalul Antonescu scriitorului 

I. Al. Brătescu-Voineşti, membru al Academiei Române 

(decembrie 1943) 

 

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 reţinem că, cu mai multe secole înainte, cronicarul Grigore Ureche îi 
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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” ...  

Să reţinem finalmente că nu toţi autorii admit că evoluţia raporturilor 

dintre Rusia Sovietică şi România în perioada 1917-1941, determinate în chip 

copleşitor de politica externă în forţă a Moscovei, ca şi de tendinţele ei 

consecvent expansioniste în dauna statelor vecine „imperialiste”, inclusiv 

România, ca şi de temeiurile ideologice leninist-staliniste ale acţiunilor pe plan 

internaţional, au condus OBLIGATORIU – NU SE PUTEA ALTFEL! – la 

deznodământul de la 22 iunie 1941, situând nu numai de facto dar şi în devans 

statul român de partea inamicilor U.R.S.S.; iar aceasta, chiar dacă a fost vorba, 

cum au evoluat realmente realităţile, cu concursul temeinic al ... Kremlinului 

însuşi (mai ales în 1939-1941), de acţiunea României alături de Germania lui A. 

Hitler. În ce priveşte România, războiul ei a avut, de la un capăt la altul (22 iunie 

1941 – 23 august 1944) un caracter drept şi naţional, în nici un caz, nefiind în 

discuţie, aşa cum ni s-a propus recent şi în mod cu totul absurd
33

, un ... „război 

antisemit” care ar fi „ţinut din iunie 1941 până la 23 august 1944”, şi al cărui 

„rezultat cel mai grav a fost ocuparea, în 1944, a României de către trupele 

sovietice şi impunerea regimului bolşevic”?! Să reţinem, de asemenea, că 

Mareşalul, consecvent convingerilor expuse lui Lamberto Sorrentini, avea să 

revină – în chip strălucit – într-un alt moment al războiului, în decembrie 1943, 

în interviul celebru acordat scriitorului I. A. Brătescu-Voineşti, titular al 

Academiei Române
34

. În final, exprimându-şi o dată în plus şi categoric 

încrederea în victorie pe Frontul de Est, Mareşalul a declarat: „Luptă pentru a 

apăra fiinţa noastră a tuturor. Luptăm pentru fraţii cari au intrat în robie. 

Luptăm, fiindcă, dacă am face altfel, rândul nostru în robi ar veni”
35

 

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, dimpotrivă, 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 (septembrie 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 

                                      
33

 Vezi Emilian Bold, Răzvan Ovidiu Locovei, Relaţii româno-sovietice (1918-

1941), Iaşi, 2008, p. 295. 
34

 Interviul a fost difuzat la Radio Bucureşti în 20 decembrie 1943, reluat de 

presa scrisă a timpului şi retipărit integral, inclusiv cu corecturile operate de Mareşal, în 

2001, după materialul găsit de prof. Valeriu Râpeanu în arhiva  Societăţii Române de 

Radio (cf. „Curierul Naţional”, Bucureşti, 23-24 iunie 2001). 
35

 Ibidem, p. 8. 
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istoric
36

 – 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”.  

 

 

[ANEXĂ] 

 

Bucureşti, 26 ianuarie 1943 – Interviul acordat  

de Mareşalul Ion Antonescu jurnalistului italian 

Lamberto Sorrentini, de la „Il Tempo”
37

 

 

- Domnule Mareşal, ştiu că timpul Dv. este preţios... 

M-a întrerupt. „Am timp. Luaţi loc” – şi, aşezându-se într-un fotoliu, mi-

a arătat un altul în faţa sa. Era un bărbat bine, cam la 60 de ani, încăperea era 

rectangulară, o masă lungă, cu câteva scaune în jurul ei. Părea biroul 

preşedintelui unui consiliu de administraţie. Mi-a spus: „Am citit ce aţi scris 

despre campania de la Odessa. Exact, scrupulos. Cu aceleaşi scrupule aţi scris şi 

despre Rusia şi, în special, despre Polonia?” 

- În ceea ce priveşte Rusia şi, în special, Polonia, am fost nevoit să mă 

autocenzurez. 

- Mă interesează autocenzurile… 

- Din Rusia, Germania ocupă între 10 şi 50 de kilometri de o parte şi de 

alta a principalelor axe feroviare. Restul este în mâinile fracţionarilor, pe care 

ruşii îi numesc partizani şi care fac să sară în aer jumătate din trenurile 

îndreptate spre Stalingrad. Hărţuiesc trupele germane în înaintare, întocmai cum 

erau hărţuite trupele lui Napoleon în retragere. De la Viena la Salino, un tren 

militar face opt zile, când anotimpul este prielnic. Când va veni iarna, timpul se 

va dubla. Subzistentele sunt drămuite. Înainte au încercat să le bage pe gât 

italienilor ce se mai putea folosi din grânarele arse de ruşi în fuga lor prin 

Ucraina, mi-au spus la comandamentul corpului expediţionar, dar generalul 

Mese a fost implacabil: sau ne daţi grâu ca lumea, aşa cum primesc şi germanii, 

sau facem stânga-împrejur. Le-au dat grâu ca lumea şi Crucea de Fier cu 

spade… 

                                      
36

 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 

1944, p. 239 şi urm. 
37

  Interviu acordat în seara zilei respective (vezi supra, în Jurnal), textul a fost 

publicat în premieră în Italia după aproximativ trei decenii, iar la noi a fost tradus şi 

comentat de Mihai Pelin (apud „Independent”, Bucureşti, 15 mai 2001, p. 5); fragmente  

– Gh. Buzatu, coordonator, Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi 

contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 545-546. 
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- Nu există o altă modalitate de a trata cu ei şi ştiu şi eu foarte bine cum 

să-i împiedic să prade avuţiile româneşti, petrolul, grâul, carnea, fructele, 

tutunul, totul, dar eu sunt soldat şi constrâns de politicieni să tratez numai 

chestiunile militare; de acei politicieni care, ireverenţioşi din cale afară, sunt 

dispuşi să acorde şi suplimente la pradă şi chiar par onoraţi atunci când ziarele 

scriu că furniturile pentru marele aliat au fost depăşite cu o zecime trasă din raţia 

de mâine a populaţiei. Şi în Polonia? Vorbiţi-mi despre Polonia. Ştiu că este o 

zonă interzisă pentru ziarişti. Cum aţi ajuns acolo? 

- Pentru că, la Brest Litovsk, trenul care trebuia să mă ducă la Viena a 

fost pe neaşteptate deviat spre Varşovia. În Polonia, ocupanţii jefuiesc 50 %, 

poate 80 % din raţia fiecărui locuitor. Pământul negru, bogat, e cultivat cu 

armate de bărbaţi şi femei, duşi de colo-colo în turme şi biciuiţi, în timp ce 

recalcitranţii sunt pur şi simplu ucişi. Metodic, polonezii sunt constrânşi să 

trăiască asemeni unor iobagi, universităţile şi şcolile secundare au fost închise 

ori distruse, au rămas numai şcolile elementare şi cele de meserii. Despre 

masacrul evreilor ştiţi atât cât ştiu şi eu. Cu toate acestea, este de neimaginat cât 

de îngrijorate sunt scrisorile sosite de la militarii de pe fronturi, şi sunt destule 

pe care cenzura le lasă să treacă, neavând încotro. Cam trei pătrimi din 

corespondenţă. Numai în zona Varşoviei se pot număra peste zece mii de 

dezertori din Wehrmacht, care trăiesc la ţară, cu femei poloneze; când îi înşfacă 

îi împuşcă în pieţe publice, folosindu-se de soldaţi demoralizaţi.  

- Dumneavoastră nu credeţi în victorie? 

- Nu numai că nu cred, dar nici măcar n-o doresc. Chiar dacă vom avea 

nenorocul să învingem, noi, italienii, voi, românii şi ungurii, deşi aliaţi şi 

vărsând fluvii de sânge pentru războiul lor, vom deveni complicii unor crime 

oribile, săvârşite împotriva unor popoare întregi. Ministrul nostru de la 

Budapesta, Filippo Anfuso, care îi cunoaşte, îi admiră şi îi detestă ca puţini alţii, 

spune că un lucru au reuşit să inventeze germanii, feudalismul la care Hitler vrea 

să supună popoarele pentru o mie de ani; cu principiile lor în frunte, noi să fim 

aliaţi vasali şi vasali de vasali, iar inamicii iobagi.  

- Sunteţi prietenul lui Ciano? 

- Sunt corespondent la jurnalul lui. Mi-am propus să-l văd la Roma şi, 

dacă-mi întinde un deget, vreau să-i verific ideea unei păci separate a Italiei, 

împreună cu Ungaria şi poate, cu România. 

- Nu vi se pare că mergeţi prea departe? 

- Domnule Mareşal, nu m-am simţit niciodată cu picioarele mai pe 

pământ decât azi. Am întâlnit ofiţeri germani, tineri şi culţi, care doresc să 

piardă războiul, deoarece sunt şi se simt fii ai Germaniei lui Goethe, străini de 

cea a lui Hitler. Dacă Stalingradul nu cade şi ruşii trec la ofensiva de iarnă, va fi 

teribil. Domnule Mareşal, dacă am răspuns cum am răspuns la întrebările 

adresate şi, totuşi, nu mă arestaţi ca defetist incurabil, trebuie să cred că nici 

dvs., nu credeţi în victoria finală. Şi atunci, de ce aţi fi un adversar al ideii unei 

păci separate, cu Ungaria şi Italia? 
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- Deoarece 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. Rusia vrea Constantinopolul, încă din timpul Ecaterinei a II-a, ieşirea 

la mările calde, şi noi reprezentăm piedica principală în realizarea unei 

asemenea aspiraţii… Vă daţi seama ce a însemnat pentru acest popor răvăşit, 

ocupat de turci patru secole, fără a mai socoti şi invaziile şi, mai ales infiltraţiile 

premeditate ale ruşilor, să rămână român, creştin şi să devină o naţiune 

independentă? Monarhia? A fost de sânge germanic, romanizată atât cât trebuia 

şi Regele Carol al II-lea era deja preţ de nouă zecimi român. Suntem un popor 

unit şi, dacă unitatea o datorăm în mare parte sacrificiilor din primul război 

mondial supravieţuirea se va datora sacrificiilor din al doilea. Toţi românii, şi 

mai ales cei din Basarabia şi Bucovina, refuză să se rusifice.  

- Comunismul nu vă preocupă”? 

- 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. Într-un lanţ de bătălii şi 

operaţii şi, mai ales, în tentativa reuşită de a-i opri pe ruşi în ofensiva de iarnă, 

anul trecut, România a pierdut un procent important din efectivele ei. Pentru a 

trimite trupe pe front, a fost un moment în care am avut, în întreaga cuprindere a 

teritoriului naţional, numai 6.ooo de oameni înarmaţi, adică nimic, insuficienţi 

chiar şi pentru a menţine un drum de ordine publică, în caz de alarmă la 

Bucureşti. Acum am cu mult mai mulţi. Şi voi avea şi mai mulţi, mă zbat să 

chem sub drapel contingentele cele mai tinere. Dincolo de reconstrucţia armatei 

mele decimate la Odessa, pregătesc o altă armată, mult mai puternică.  

- O veţi trimite pe front? 

A fost singura izbucnire a conversaţiei. M-a privit drept în faţă şi a 

declarat, peremptoriu:  

- Da, o voi trimite pe front. O voi trimite pe front contra ruşilor.  

A avut un rictus amar al buzelor, ca şi cum şi-ar fi amintit imagini puţin 

plăcute, şi mi-a spus, cu un ton mult mai împăcat:  

- 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 trebuie să recunoaştem, îl continuă genial. 

Este rusul rus dintotdeauna, care, înveşmântându-se astăzi în comunism, 

înaintează în numele unui 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. Până 

acum, asta ne-a costat 80 000 de morţi şi 200 000 de răniţi, inclusiv prizonierii şi 

dispăruţii, am pierdut o jumătate de milion de oameni.  
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A rostit aceste cifre ca şi cum ar fi vorbit despre bătălii câştigate. Mi-am 

făcut şi eu socotelile şi i-am spus: 

- Cinci sute de mii de căzuţi, la 16 milioane de locuitori, fac un căzut 

pentru fiecare 32 de locuitori, excluzând femeile bătrânii şi copiii, ajungem la o 

proporţie de un căzut la fiecare cinci oameni valizi. E o proporţie teribilă. Nu vă 

înspăimântă, domnule Mareşal? 

- Nu. Ştiu, cifra e ridicată, dar nu mă înspăimântă, chiar dacă va trebui să 

crească. Aceşti morţi vor fi atuul jocului meu la masa păcii 

Am servit a doua cafea. Îi simţeam nevoia. Admiram bărbatul chipeş şi 

marele soldat pe care-l aveam în faţă şi cu toate acestea, discuţia sa despre 

morţi, ca şi cum ar fi fost vorba despre un mărunţiş oarecare, mi-a readus în 

memorie pe primul mareşal al imperiului nostru care i-a spus lui Badoglio, 

pentru a trata pacea, îmi trebuie numai cinci sau şase mii de morţi în Alpi. Toţi 

se comportă la fel, aceşti mareşali, ca vieţile soldaţilor lor.  

Spre a îndulci afectarea, am întrebat:  

- 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? 

- 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 [vă] va displace… 
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REVOLUŢIE ORI CONSPIRAŢIE? 

COTITURĂ ISTORICĂ ORI TRĂDARE NAŢIONALĂ? 

23 AUGUST 1944 DUPĂ UNELE PROBE EPISTOLARE 

Analizând Dedicaţia ca gen literar
1
, Andrei Pleşu observa cu temei că – 

prin definiţie – dedicaţia este ipocrită, fiind o „punere în scenă” a afecţiunii. 

Întrucât intervin o „comandă” ori o „manevrare” abilă a cuvintelor, de către 

„donator”, pentru a exprima, forţat, gânduri şi sentimente care, obligatoriu, nu-şi 

au cât de colo şi acoperirea reală. In afară, evident, de ... interesul disimulat, cu 

bătaie apropiată sau lungă. Cercetând un set de documente inedite din Arhivele 

Naţionale, am constatat că lucrurile se prezintă întocmai şi în cazul mesajelor de 

felicitare schimbate în 1940-1944 între cunoscute personalităţi publice 

(politicieni, diplomaţi, militari, oameni de ştiinţă sau slujitori ai literelor, jurişti 

etc.), de la noi, şi nu numai. 

 

*** 

Ne reamintim, fără îndoială, de lucrarea clasică a marelui italienist Al. 

Marcu consacrată, odinioară, rostului şi rolului conspiratorilor care s-au 

remarcat în contextul evenimentelor revoluţionare de la şi după 1848
2
. Facem 

această referire întrucât, în opinia noastră, într-un alt episod memorabil al 

istoriei naţionale din cursul secolului al XX-lea (facem trimitere directă la 

                                      
1
 Vezi Comédii la Porţile Orientului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 

90-108. Dintre zecile de dedicaţii descoperite pe cărţile prezentate liderului P.C.R. în 

decursul „epocii de aur”, autorul reţine această mostră monumentală a genului: 

„Domnului Nicolae Ceauşescu, Eminescul politicii”?! 
2
 Cf. Al. Marcu, Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a 

României. 1848-1877, Bucureşti, 1930. Pentru situaţia generală actuală a se vedea Dr. 

John Coleman, Ierarhia conspiratorilor. Povestea Comitetului celor 300, traducere, 

Bucureşti, Editura Antet, 2005, unde întâlnim, la anexa 7, lista membrilor Comitetului 

celor 300 (Dean Acheson, Lord Asquith, George Bush, H. S. Chamberlain, Casa de 

Braganza, Casa de Hohenzollern, Lord Gladstone, Sir H. Deterding, H. Kissinger, Lord 

Mountbatten, Lord Palmerston, David Rockefeller, Cyrus Vance,  H. G. Wells ş.a., p. 

246-253), iar, în anexa 9, structura ierarhiei conspiratorilor (p. 263). Referitor la 

complotiştii implicaţi în răsturnarea regimului N. Ceauşescu în decembrie 1989, vezi 

Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, vol. 4, partea a II-a, 

Bucureşti, Editura RAO, 2005, p. 683 şi urm. În context, desprindem această 

recunoaştere a fostului preşedinte Ion Iliescu (2 decembrie 2004): „Domnule Stonescu, 

complot a fost!...” (ibidem, p. 726).  
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lovitura de stat de la 23 august 1944) faptele s-au repetat aidoma
3
. Numai că, în 

vreme ce desfăşurările dintre 1848 şi 1877 trimit la fapte interesând progresul 

României moderne, acelea din 1944, survenite în vreme de război, punând capăt 

unei bătălii naţionale, au avut la bază principiul „se salvează cine poate”, 

indiferent dacă formele de manifestare şi scopul ţineau de domeniul trădării 

naţionale. Desigur, la atâtea decenii după consumarea evenimentelor, este cazul 

să ne preocupăm ca, în dependenţă nemijlocită de esenţa loviturii de stat de la 23 

august 1944, să ne propunem – în baza, de această dată, a probelor epistolare să-

i distingem pe conspiratori de eroi
4
... Observând că, dacă cei din urmă au putut 

juca rolul celor dintâi, viceversa n-a fost posibil oricum! 

 

 
 

Cartierul General German, 1 ianuarie 1942: 

Adolf Hitler îi transmite Mareşalului Antonescu 

drept „cadou de onoare” de Anul Nou un Mercedes blindat 

 

                                      
3
 Vezi şi consideraţiile expuse în vol. II al Europei în balanţa forţelor. 

4
 Despre rolul complotiştilor în pregătirea şi înfăptuirea loviturii de stat de la 23 

august 1944, consideraţii în René Al. de Flers, Radio „Europa Liberă” şi Exilul 

românesc. O istorie încă nescrisă, Bucureşti, Editura Vestala, 2005, p. 11 şi urm.; 

Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria Exilului românesc, III-VI, Bucureşti, 

Editura Vremea, 2003-2005. 
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În context, se impune a releva că, pentru istoric, prezintă un mare interes 

acţiunile personajelor care s-au aflat în epicentrul evenimentelor în august 1944. 

Cu atât mai mult, se înţelege, mărturiile „actorilor” se dovedesc extrem de 

preţioase, în ciuda faptului că, adesea, ele pot excela prin subiectivism. Cu alt 

prilej, am analizat acţiunile celor aproximativ 30 de actori implicaţi în drama de 

la 23 august 1944, inclusiv valoarea relatărilor lor. Sub acest aspect, lucrurile 

stau cât se poate de clar: în după-amiaza de 23 august 1944 s-au aflat la Palatul 

Regal din Bucureşti
5
: 

- Regele Mihai I 

- Mareşalul Ion Antonescu 

- Mihai Antonescu 

- Generalul C. Sănătescu 

- Generalul A. Aldea 

- Colonelul Emilian Ionescu 

- Grigore Niculescu-Buzeşti 

- Ioan de Mocsonyi-Styrcea 

- Căpitanul Anton Dumitrescu 

Dintre aceste personaje, fiecare a avut prilejul să se „pronunţe” într-un 

fel, unii în chip special, iar alţii (precum, mai ales, Grigore Niculescu-Buzeşti şi 

Mihai Antonescu) sporadic. Rămân ceilalţi actori, pentru care am propus (în 

funcţie de veridicitatea şi promptitudinea mărturiilor) următoarea „ierarhie”: 

1. Ex-mareşalul Ion Antonescu, care, cu o sa relatare rămasă inedită 

vreme de aproape 50 de ani (?!), i-a devansat pe toţi conspiratorii, el aşternându-

şi consideraţiile la numai 5-6 ore după complot; 

2. Generalul Aurel Aldea (relatare din 1946); 

3. Regele Mihai I (diverse relatări ulterioare, cel mai adesea – voit? – 

imprecise); 

4. Generalul Constantin Sănătescu (pagini dintr-un Jurnal aproximativ); 

5. Ioan de Mocsonyi-Styrcea (memorii scrise în mare grabă şi 

dezordonat în închisoare, o condiţie de-a fi fost eliberat condiţionat în 1963 şi, 

apoi, lăsat să emigreze în Elveţia, unde oricum nu s-a mai integrat Exilului 

românesc);  

6. Emilian Ionescu, cu mărturii aranjate şi publicate înainte de 1989, în 

bună măsură „coafate” în redacţiile unor reviste şi edituri bucureştene; 

7. Anton Dumitrescu – idem
6
. 

                                      
5
 Gh. Buzatu, ed., Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, Editura 

Mica Valahie, 2002, passim. 
6
 Nu a fost defel surprinzător că, în 1941, SSI-ul a întocmit două dosare 

cuprinzând fotografiile unor Oameni politici români şi străini suspecţi, dintre care îi 

reţinem pe următorii: vice-premierul Mihai Antonescu (?!), d-na mareşal Maria 

Antonescu (?!), Al. Vaida-Voievod, I. Petrovici, M. von Killinger şi Hermann 

Neubacher (?!), Renato Bova Scoppa, Mircea Grigorescu, Gh. Davidescu, generalii Gh. 

Rozin şi N. Pălăngeanu, Al. Otttulescu, Gh. I. Brătianu şi soţia, Păstorel Teodoreanu şi 
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Nu spunem o noutate: toţi cei care au pregătit şi au participat la arestarea 

Antoneştilor în după-amiaza de 23 august 1944 n-au împlinit o misiune lipsită 

total de riscuri, după cum nici n-au realizat una „curată”, patriotică, 

cavalerească. În esenţă, din câte ştim, toţi cei implicaţi într-o lovitură de stat 

sunt denumiţi, în cel mai neaoş grai românesc, conspiratori. Asta fie că le place 

sau nu, situaţia având să se repete aidoma şi-n cazul celor care, la Bucureşti, în 

22 decembrie 1989, au acţionat pentru răsturnarea lui N. Ceauşescu. Fiindcă, 

netăgăduit, un complot rămâne un complot, astfel că toate eforturile ulterioare 

pentru a-l ... înfrumuseţa (declarându-l salvator, binefăcător, necesar, inevitabil, 

revoluţionar etc. etc. pentru naţiune sau pentru umanitate) nu-şi au (eforturile) 

alt rost decât grija de-a plasa onorabil în istorie oamenii şi faptele discreditate ... 

Vom reţine un exemplu desprins din excelentele amintiri ale lui Gh. 

Barbul – Memorial Antonescu. Al III-lea om al Axei
7
: În noaptea de 5-6 

septembrie 1940, ultima pentru Carol II ca rege, acesta ar fi putut să determine 

eşecul loviturii lui Antonescu dacă afla un general dispus a-l „pedepsi” (a se citi: 

a-l executa!) pe ... „rebel”! Regele a apelat, în ultimă instanţă, la generalul 

Coroamă, comandantul garnizoanei Bucureştilor, dar, acesta refuzând, suveranul 

fu silit să abdice în zorii zilei de 6 septembrie 1940. În minutele următoare, 

Coroamă s-a prezentat generalului Antonescu pentru a-l felicita, însă proaspătul 

Conducător al Statului, care aflase deja rolul decisiv al colegului de arme, a 

refuzat, în chip cu totul surprinzător, să-l primească, explicându-se: 

„El şi-a trădat Regele. Eu nu-i voi strânge mâna”! 

Revenind la conspiratorii din august 1944, descoperim că aceştia, într-o 

majoritate copleşitoare, cooperaseră, în clipele bune, Ion şi Mihai Antonescu, le-

au solicitat ori şi-au oferit sprijinul, au beneficiat de incontestabile avantaje, iar 

– ca probe de necontestat – rămân intensele schimburi de mesaje (telegrame, 

scrisori, felicitări etc.) din 1940-1944. Pentru ca, brusc, firul să se fi rupt precis 

la 23 august 1944! 

Oare totul să fi fost înscenat sau premeditat? Sau, cumva, cuvintele mari 

şi frumoase adresate/returnate numai ascundeau sentimentele ostile, după bunul 

obicei balcanic de-a adormi vigilenţele prin asigurări liniştitoare şi cuvinte 

sforăitoare? Suntem dispuşi să admitem aceasta, deşi, dacă-i vorba de personaje 

ilustre (rege, miniştri şi generali, reputaţi scriitori şi oameni de ştiinţă), situaţiile 

                                                                                                    
… Monica Lovinescu, C. Rădulescu-Motru, Al. Bădăuţă, Suphi Tanriöer, Al. Marcu, 

Al. Tzigara-Samurcaş, generalii V. Dombrowski şi Stoenescu, Gh. Alexianu, Mircea 

Vulcănescu, colonelul Radu Davidescu (?!), O. Vlădescu, Grigore Niculescu-Buzeşti, I. 

de Mocsonyi-Styrcea, generalii I. Sichitiu şi I. Iacobici, Napoleon Creţu şi, în sfârşit, 

Iuliu Maniu şi Ion Mihalache (A.N.R., fond P.C.M. – S.S.I., dosar 152/1941, passim; 

idem, dosar 153/1941, passim). 
7
 Iaşi, Institutul European, 1992, p. 13-14. 
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nu-s lesne de admis. Fără a avea pretenţia de-a detalia „cazurile”, vom stărui 

asupra celor pe care le considerăm „flagrante”
8
.  

Înainte de orice, însă, unele precizări se impun, şi anume: la nivelul Preşedinţiei 

Consiliului de Miniştri din Bucureşti în anii 1940-1944 s-a organizat şi a 

funcţionat eficient un serviciu însărcinat, în rândul întâi, a întocmi şi păstra 

masivele registre de „activităţi zilnice” ale Conducătorului Statului, Mareşalul 

Ion Antonescu. Deopotrivă, s-au repertoriat cu precizie toate decretele-legi 

semnate de Antonescu, toate cuvântările şi rezoluţiile sale; nu mai puţin, 

dispunem şi de un „inventar” complet al tuturor reuniunilor guvernului din 

septembrie 1940 şi până la 21 iulie 1944
9
. În plus, numeroase dosare speciale au 

cuprins corespondenţa primită/expediată de instituţia Conducătorului Statului
10

. 

Fondul respectiv, incluzând memorii şi scrisori, telegrame şi cărţi de vizită etc., 

a fost, de regulă, ignorat de către specialişti, cu toate că, graţie documentelor 

respective, se pot desluşi interesante mistere ale anilor 1940-1944, dar, în primul 

rând, se poate stabili gradul de apropiere şi de colaborare între expeditori şi, 

respectiv, destinatari
11

. A se vedea, în această privinţă, mesajele trimise/primite 

de Ion Antonescu de la: Adolf Hitler
12

; Hermann Goering
13

; Wilhelm Keitel
14

; 

                                      
8
 Fapte şi elemente relevate anterior, cf. Gh. Buzatu, G. Rotaru, Stalin, Hitler, 

Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, p. 293 şi urm. 
9
 Pentru detalii a se vedea Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhive secrete, 

secretele arhivelor, I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, passim. 
10

 Facem trimitere, mai ales, la dosarele depozitate în Arhivele Naţionale ale 

României, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.N.R.) şi înglobând: Scrisori şi 

telegrame primate de D-l Mareşal Ion Antonescu la începutul războiului – 22 iunie 

1941 (A.N.R., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul Militar, dosar 

558/1941; Scrisori şi telegrame primite de D-l Mareşal Ion Antonescu cu ocazia 

eliberării Basarabiei şi Bucovinei – iulie 1941 (idem, dosar 560/1941); telegrame după 

cucerirea Odessei (idem, dosar 561/1941); corespondenţă 1941-1942 (idem, dosar 

563/1941);  telegrame fără adresă (idem, dosar 540/1941); felicitări de Crăciun şi Anul 

Nou, 1941-1942 (idem, dosar 554/1942); Scrisori şi telegrame omagiale primate de D-l 

Ion Antonescu. De la legionari, după rebeliunea din ianuarie 1941 (idem, dosar 

562/1941); telegrame schimbate la un an de guvernare, septembrie 1941 (idem, fond 

P.C.M. – C.M., dosar 516/1941); diverse (idem, dosar 556/1941); felicitări 1942-1943 

(idem, dosar 568/1942); felicitări 1944 (idem, dosar 249/1940) etc. etc. 
11

 De reţinut că unele mesaje (semnate de profesorii Al. Marcu, C. Daicovici, 

N. Bănescu, I. Andrieşescu, Gh. Brătianu, Th. Capidan, D. Caracostea, N. Cartojan, C. 

C. Giurescu, Al. Rosetti, G. Oprescu, Tudor Vianu, I. Nistor ş.a.), parvenite lui Ion 

Antonescu imediat după lichidarea rebeliunii legionare, au fost publicate chiar atunci 

(cf. Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, II, Bucureşti, 1942, p. 257-260). 
12

 Vezi mapele reunind corespondenţa Antonescu-Hitler (A.N.R., fond 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 29/1940; idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 

127/1941; idem, dosar 324/1941); idem, dosar 554/1942; idem, dosar 442/1943, f. 21. 

Cel dintâi mesaj al lui A. Hitler către I. Antonescu (9 septembrie 1940), după instalarea 

acestuia la putere (idem, fond P.C.M., dosar 29/1940, f. 284). 
13

 Ibidem.  
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Joachim von Ribbentrop
15

; marele amiral Doenitz
16

; „Ducele” Benito 

Mussolini
17

; Papa Pius XII
18

; Victor Emanuel III, regele Italiei şi Albaniei, 

împăratul Etiopiei
19

, Ismet Inonu, preşedintele Turciei, Ante Pavelici, 

poglavnikul Croaţiei, Risto Ryti, preşedintele Finlandei, D. Bojilov, premierul 

bulgar, generalul Carmona, preşedintele Portugaliei, Josef Tiso, preşedintele 

Slovaciei, Reutersward, ministrul de externe al Suediei, F. von Papen, 

ambasadorul german la Ankara, Suphi Tanriöer, ministrul Turciei la Bucureşti, 

Vojtech Tuka, premierul slovac, feldmareşalul Manstein
20

 şi, desigur, regele 

Mihai I
21

 şi Regina-Mamă Elena
22

; dar şi de la Mareşalul C. Prezan
23

, 

arhiducesa Ileana
24

, Ion Mihalache, Nichifor Crainic, dr. N. Lupu
25

, Gh. I. 

Brătianu
26

, Pamfil Şeicaru
27

; foştii premieri ai României – Arthur Văitoianu
28

, 

Barbu Ştirbey
29

, Gh. Tătărescu
30

, I. Gigurtu
31

, Al. Vaida-Voievod
32

, C. 

Argetoianu
33

 şi G. G. Mironescu; Liviu Rebreanu
34

, I. Al. Brătescu-Voineşti, I. 

Agârbiceanu
35

, profesorii
36

 I. Simionescu
37

, Ion Petrovici
38

, D. Caracostea
39

, Th. 

                                                                                                    
14

 Idem. Vezi şi corespondenţa din anii războiului din Est, 1941-1944 (idem, 

fond P.C.M. – C.M., dosar 122/1942). 
15

 Idem, fond PCM, dosar 29/1940, f. 294. 
16

  Idem, dosar 442/1943, f. 42. 
17

 Idem, dosar 29/1940, f. 321. Cel dintâi mesaj al lui Benito Mussolini către I. 

Antonescu (9 septembrie 1940).  
18

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 568/1942; idem, fond P.C.M., dosar 

29/1940, f. 287. 
19

 Idem, dosar 63/1940, f. 117. 
20

 Pentru aceştia din urmă, mesaje transmise de 1 ianuarie 1944 (idem, dosar 

445/1943, passim). 
21

 Idem, fond P.C.M., dosar 57/1940, passim; idem, dosar 442/1943, f. 13. 
22

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 414/1942, f. 45. Nu mai departe decât la 21 

mai 1944, Regina-Mamă, răspunzând felicitărilor din ajun, exprima Mareşalului şi 

soţiei sale, Maria Antonescu, „cele mai calde mulţumiri ... pentru bunele urări ce Mi-

aţi făcut” (idem, dosar 202/1944, f. 323-324). 
23

 Idem, dosar 425/1941. 
24

 Idem, dosar 445/1943, f. 3. 
25

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 561/1942, f. 58. 
26

 Idem, dosar 253/1944, passim; idem, fond P.C.M., dosar 253/1944; idem, 

fond P.C.M. – C.M., dosar 561/1942, f. 64. 
27

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 555/1942, f. 339. 
28

 Idem, dosar 204/1940. 
29

 Vezi mai jos. 
30

 A.N.R., fond PCM, dosar 535/1940-1941, f. 34-35. 
31

 Ibidem, f. 175. 
32

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 568/1942. 
33

 Ibidem. 
34

 Idem, dosar 495/1942; idem, dosar 445/1943, f. 361. 
35

 Idem, dosar 203/1940, f. 95. 
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Capidan
40

, George Murnu
41

, Al. Marcu
42

, C. C. Giurescu
43

, C. Kiriţescu
44

, I. 

Găvănescul
45

, Anibal Teodorescu
46

, Mircea Vulcănescu
47

, Constantin Moisil
48

, 

N. Bănescu
49

, I. D. Ştefănescu
50

, arhitectul H. Clejan
51

, dr. W. Filderman şi Al. 

                                                                                                    
36

 Dintre cei care urmează, majoritatea erau membri titulari, membri 

corespondenţi sau membri de onoare ai Academiei Române (Gh. Brătianu, Nichifor 

Crainic, G. G. Mironescu, D. Caracostea, Th. Capidan, George Murnu, C. C. Giurescu, 

I. Petrovici, Liviu Rebreanu, I. Al. Brătescu-Voineşti, Al. Marcu, Iuliu Haţieganu, C. 

Moisil, N. Bănescu, Traian Săvulescu, Sextil Puşcariu, D. Gusti, Ştefan Meteş, Sabin 

Manuilă, Radu Rosetti şi A. C. Cuza), iar C. Rădulescu-Motru şi I. Simionescu – 

preşedinţi ai înaltului for ştiinţific (1938-1941 şi, respectiv, 1941-1944) (cf. Dorina 

Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-1999. Dicţionar, ed. a II-a adăugită, 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1999, passim). Celor mai mulţi dintre aceştia, 

de îndată după 23 august 1944, mai precis începând de la 2 septembrie 1944 (potrivit 

lui Oscar Lemnaru, Perna cu ace, în „Dreptatea”), atunci când s-au declanşat – în 

cadrul debutului stalinizării României şi al holocaustului împotriva culturii române  – 

„demascările”, li s-a cerut şi aplicat expulzarea din cultură şi ştiinţă. În context, Liviu 

Rebreanu a fost „dezvăluit” drept … „agent de Gestapo”, Brătescu-Voineşti – „creatură 

teutonă”, „huligan” şi „antisemit” notoriu (Ana Selejan, Trădarea intelectualilor. 

Reeducare şi prigoană, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2005, p. 31 şi 

urm.), iar Ion Petrovici şi Gh. I. Brătianu pur şi simplu – „hitlerişti”! Nici ilustrul N. 

Iorga nu a fost ignorat (ibidem, p. 42), la 15 decembrie 1944 I. Ludo, în „Răspântia”, la 

patru ani de la asasinarea savantului, l-a alungat din Pantheonul culturii naţionale în 

temeiul unor netrebnice acuzaţii. Şi, mai mult, l-a făcut responsabil de … odiosul 

asasinat legionar căruia i-a căzut victimă: „[N. Iorga] n-a fost ucis. S-a sinucis … 

Vinovat numai el e…” (Valeriu Râpeanu, N. Iorga 1940-1947, II, Bucureşti, Editura 

Gramar, 2002, p. 141-153). În context, în octombrie 1945, Perpessicius a intervenit 

pentru „primenirea” Academiei Române (cf. Jurnal de lector: Petainii Academiei 

Române, în „Revista Fundaţiilor Regale”, an XII, nr. 2/octombrie 1945, p. 309-311). 
37

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 202/1940, f. 173. 
38

 Idem, dosar 252/1944, f. 40. 
39

 Idem, dosar 553/1941. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 Ibidem, f. 52. 
43

 Istoricul, numit director al Institutului de Istorie Naţională recent creat, dădea 

asigurări Mareşalului, la 16 martie 1942, că instituţia „îşi va face datoria, făurind arme 

ideale care să ajute la biruinţa dreptăţii noastre” (idem, dosar 414/1942, f. 245). 
44

 Idem, dosar 535/1940-1941, f. 117-179. 
45

 Idem, dosar 203/1940, f. 156. 
46

 Ibidem, f. 157. 
47

 Idem, fond P.C.M., dosar 330/1940-1941, passim; idem, fond P.C.M. – C.M., 

dosar 555/1942, passim. 
48

 Idem, dosar 202/1944, f. 276. 
49

 Ibidem, f. 174. 
50

 Idem, fond PCM, dosar 252/1944, f. 305. 
51

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 202/1944, f. 138. 
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I. Zissu
52

, M. David, rectorul Universităţii din Iaşi
53

, Iuliu Haţieganu, rectorul 

Universităţii din Sibiu-Cluj
54

, Traian Săvulescu, Sextil Puşcariu, C. Rădulescu-

Motru, D. Gusti
55

, Ştefan Meteş, Sabin Manuilă
56

, A. C. Cuza
57

 şi Horia 

Hulubei, rectorul Universităţii din Bucureşti
58

; N. I. Herescu, preşedintele 

Societăţii Scriitorilor Români
59

; generalul R. Rosetti
60

, Patriarhul Nicodim
61

; 

Eugen Cristescu, directorul Serviciului Special de Informaţii
62

, avocat Vasile 

Ionescu, directorul Societăţii de Radiodifuziune
63

, Ionel Perlea
64

, D. Cuclin
65

, 

Elvira Popescu
66

, Monica Lovinescu
67

, I. Vinea
68

, George Vraca
69

, Aurel 

Maican
70

 şi D. Iov
71

, Pan Halippa
72

, ing. D. Leonida
73

, D. D. Negel, Octav Ullea 

şi I. Th. Florescu
74

, Barbu Theodorescu
75

, istoricul Al. Boldur
76

, diplomaţii 

noştri în străinătate sau cei străini acreditaţi la Bucureşti (Manfred von Killinger, 

F. M. Gunther, Renato Bova Scoppa, nunţiul papal Andrea Cassulo ş.a.)
77

. Fapt 

                                      
52

  Idem, dosar 535/1940-1941, f. 332-333. 
53

 Ibidem, f. 150. 
54

 Ibidem, f. 154; idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 555/1942, f. 336. 
55

 Idem, fond PCM, dosar 535/1940-1941, passim. 
56

 Idem,  fond P.C.M. – C.M., dosar  555/1942, f. 102. 
57

 Idem, fond PCM, dosar 253/1944, passim. 
58

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 554/1942, f. 342. 
59

 Ibidem, f. 342. 
60

 Idem, dosar 535/1940-1941, f. 92. 
61

 Ibidem, f. 196. 
62

 Idem, dosar 252/1944, f. 184. 
63

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 555/1942, f. 7-8. 
64

 Idem, dosar 203/1940, f. 110. 
65

 Ibidem, f. 121. 
66

 Ibidem, f. 186. 
67

 Idem, dosar 341/1943, f. 469, cu referiri la „expresia profundului meu respect 

şi asigurarea că voi încerca să fiu demnă atât de numele tatălui meu, cât şi de gestul 

Domniei Voastre”. 
68

 Idem, dosar 495/1942. 
69

 Idem, dosar 445/1943, f. 362, 364. 
70

 Ibidem, f. 359. 
71

 Ibidem, f. 93. Expeditorul, în numele actorilor Teatrului Naţional din Iaşi, 

întrevedea, prin eforturile Mareşalului, o Românie „de la Bug până la Tisa”. 
72

 Idem, dosar 341/1943, f. 230-231, 
73

 Ibidem. 
74

 Idem, dosar 362/1943. 
75

 Ibidem. 
76

 Idem, dosar 561/1942. 
77

 Relevăm că liderul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu nu s-a adresat Mareşalului, 

dar, la un moment dat (19 mai 1944), o notă în numele său parvenea lui Mihai 

Antonescu, vice-preşedintele Consiliului de Miniştri şi titularul Externelor, pentru 

„ridicarea domiciliului obligatoriu” (idem, fond PCM, dosar 119/1944, f. 229).  



 212 

cu totul relevant
78

, nu lipsesc din arhive (dimpotrivă, abundă) mesajele de 

felicitare şi încurajare de la
79

: feldmareşalul Mannerheim şi G. Enescu
80

, de la 

Carl Clodius şi H. Neubacher, feldmareşalul List, generalii Gerstenberg şi 

Hauffe, László de Nagy, ministrul Ungariei la Bucureşti, generalii
81

 C. Pantazi, 

E. Zwiedenek, Gh. Jienescu, C. Sănătescu
82

 şi C. Z. Vasiliu, Gh. Cuza, 

diplomaţii Gh. Davidescu, V. Cădere, G. I. Duca şi V. Stoica, prof. Mircea 

Djuvara, D. Iov, industriaşii N. Malaxa şi D. Mociorniţa, C. Buşilă
83

, Gh. M. 

Dobrovici
84

, Gh. Leon, D. R. Ioaniţescu, mitropoliţii Irineu al Moldovei şi 

Nicolae al Ardealului, Al. Tzigara-Samurcaş, Ionel Perlea, I. Agârbiceanu, 

Elvira Popescu, Nadia I. G. Duca, soţia fostului premier, Titus Czerkawski, fost 

senator la Bucureşti şi refugiat polonez
85

, Napoleon Creţu, dar şi oameni 

simpli
86

, precum Petrache Lupu din Maglavit
87

; după cum n-au lipsit nici 

ameninţări şi blesteme, de la ... „unul din cei mulţi”
88

, „R. Aurelian, zidul 

României”
89

, „un grup de buni români”
90

, „Comitetul de vigilenţă”
91

 sau 

generalul Vasilescu Petru 
92

. 

 

                                      
78

 Este interesant că, adeseori, schimbul de mesaje nu rămânea fără a fi fost  … 

concretizat. Aşa, de exemplu, în 1944 s-au făcut intervenţii la Mihai Antonescu 

(ibidem, passim) pentru: tipărirea Chestiunii Dunării, de către D. Gusti (f. 37); pentru 

un liber pe CFR pentru procuristul lui Barbu Ştirbey (f. 43); fonduri pentru o revistă, de 

către Gh. I. Brătianu (f. 139); pentru cauciucuri şi camere învechite de Buick, de către 

fostul premier dr. C. Angelescu (f. 215); pentru autorizaţia de sinistraţi, de către dr. W. 

Filderman (f. 234); pentru o lucrare enciclopedică, de către prof. Al. Ciorănescu (f. 

247); pentru fişe de evacuare la Sinaia sau Slobozia-Ilfov, de către A. L. Zissu (f. 249); 

pentru susţinerea teatrelor particulare din Capitală, de către Liviu Rebreanu (f. 259) ş.a. 
79

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 568/1942, passim; idem, dosar 249/1940, 

passim. 
80

 Idem, dosar 414/1942, f. 5. 
81

 Separat, corespondenţa primită de la 362 de ofiţeri superiori din toată ţara, în 

septembrie 1940, cu prilejul preluării puterii (idem, dosar 204/1940, passim). 
82

 În totală contradicţie cu evenimentele în perspectivă, semnificativă telegrama 

generalului cu prilejul Anului Nou 1944: „Respectuos vă rog a primi urări de Sărbători 

fericite şi anul ce vine să vă aducă mulţumire deplină” (idem, dosar 445/1943, f. 312). 
83

 Idem, dosar 203/1940, f. 112. 
84

 Ibidem, f. 118. 
85

 Ibidem, f. 156. 
86

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 256/1944, passim. 
87

 Idem, dosar 555/1942, f. 37. Cu toate acestea, în iulie 1941 generalul 

Antonescu i-a respins oferta de a-l însoţi pe front, destinându-l unei unităţi din Oltenia 

(idem, dosar 161/1941, f. 223). 
88

 Idem, dosar 58/1940, f. 104-105. 
89

 Ibidem, f. 107. 
90

 Ibidem, f 114. 
91

 Ibidem, f. 119. 
92

 Ibidem, f. 125-130. 
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Patriarhul Nicodim îl felicită pe Mareşalul Antonescu, 

cu prilejul Anului Nou 1942 

 

Pentru a ne forma o imagine fidelă, vom preciza că, la 7 ianuarie 1944, 

slujbaşii Preşedinţiei Consiliului de Miniştri au clasat corespondenţa 

Conducătorului Statului potrivit „surselor”, marcând expeditorii, mai precis: 1 – 

Scrisoarea comună a membrilor guvernului (20); 2 – miniştrii în funcţie (3); 3 – 

subsecretarii de stat (6); 4 – foştii miniştri (17); 5 – secretarii-generali (7); 6 – 

foştii secretari-generali (1); 7 – guvernatorii provinciilor istorice (2); 8 – 

Legaţiile României (14); 9 – personalităţi care au semnat în Cartea de aur, 

deschisă între 1 şi 7 ianuarie 1944 (52); 10 – telegrame de la diverse 

personalităţi (19); 11 – membrii clerului (43); 12 – comandamentele armatei, 

diverse unităţi etc. (57); 13 – şcoli şi cămine culturale (12); 14 – prefecţii 

judeţelor (25); 15 – primării (67); 16 – societăţi culturale, asociaţii etc. (84); 17 

– diverse persoane (547)
93

.  

Dintre mesajele expediate în 1940-1944 lui Antonescu, reţinem câteva, 

unele în măsură să ne îngăduie degajarea unor „modele” ori a unor concluzii: 

- „... Călduroase felicitări de ziua numelui şi cele mai sincere urări de 

izbândă deplină în înalta chemare ce aveţi şi de sănătate deplină întru mulţi ani 

fericiţi” (Patriarhul Nicodim, absent la complot); 

- „ ... Prezint Mareşalului României, Conducătorului Statului, ctitor al 

Universităţii refugiate, sincere urări de sănătate şi de putere de muncă pentru a 

                                      
93

 Idem, dosar 253/1944, passim. 
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duce neamul prin biruinţă la realizarea deplină a idealului naţional” 

(profesorul Iuliu Haţieganu, absent din grupul complotiştilor); 

- „... În faţa Dumnezeului care ocroteşte popoarele şi oamenii după 

meritele lor, ne închinăm gândul nostru de credinţă în Neam şi în dreptate, cu 

urarea pentru Domnia Voastră ca ocrotirea de totdeauna să vă vegheze 

răspunderea în împrejurările de azi, ca şi în 1940, pentru ca Ţara să-şi urmeze 

drum de destin, care să-i asigure veşnicia, onoarea şi pământurile”
94

 (semnatari 

– toţi membri guvernului, inclusiv Mihai Antonescu, Ion Petrovici, Mircea 

Vulcănescu, generalii C. Pantazi şi Ilie Şteflea, cu toţii victime ale loviturii de 

stat de la 23 august 1944)
95

; 

- „Pe locul sfânt de la Maglavit, unde Tatăl ceresc s-a coborât, m-am 

rugat în continuu – transmitea în decembrie 1941 Petrache Lupu – pentru 

sănătatea întregii familii a Dv. şi de acum înainte mă rog mereu să vă dea 

Dumnezeu putere să conduceţi ţara pe care aţi mărit-o. Mulţi ani să vă ajute să 

o mai măriţi. La Mulţi Ani cu sănătate, noroc şi fericire”
96

; 

- „... Cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Domniei Voastre 

şi viitorul poporului român” (din partea lui A. Hitler, iunie 1943)
97

 sau: „ ... 

Cele mai cordiale urări cu ocazia zilei de naştere, atât pentru prosperitatea 

Excelenţei Voastre, cât şi pentru succesul continuu în conducerea Statului” 

(mesaj din 4 iunie 1944, semnat de acelaşi)
98

; 

- „De ziua Domniei Voastre onomastică, vă urez să purtaţi noroc Ţării 

aşa precum merită marile Domniei Voastre virtuţi şi însuşiri”
99

 (telegrama 

expediată la 7 ianuarie 1944 de profesorul Ion Petrovici, membru al guvernului, 

ilustru filosof şi academician, altă victimă a conjuraţiei şi a regimului comunist 

care i-a succedat)
100

; 

                                      
94

 Idem, dosar 252/1944, f. 35. 
95

 Semnificativ răspunsul Mareşalului: „10.I.1944 – Iubite Domnule Vice 

Preşedinte, Vă mulţumesc călduros pentru sentimentele exprimate de Sfântul Ioan în 

numele Domniei Voastre şi al membrilor guvernului. Destinul ne-a sortit să purtăm 

împreună cele mai apăsătoare răspunderi. Nu ne vom lăsa clintiţi de greutăţi şi nici 

copleşiţi de pericole. Prin unirea tuturor, prin înţelepciune şi înţelegere, prin muncă 

neşovăitoare şi sacrificii trebuie să trecem şi prin această groaznică furtună. Lupta este 

grea dar şi dreptatea noastră este sfântă. De aceea, nu pot pierde încrederea şi merg 

înainte. Vă datorez Dv. Şi tuturor celorlalţi colaboratori recunoştinţă neţărmurită 

pentru devotamentul, priceperea şi conştiinţa cu care serviţi Patria – MAREŞAL 

ANTONESCU” (ibidem, f. 34). 
96

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 555/1942, f. 37 (cu răspunsul mareşalului, 

f. 36). 
97

 Idem, fond P.C.M., dosar 442/1943, f. 21. 
98

 Idem, fond P.C.M. – C.M., dosar 29/1940, f. 301. 
99

 Idem, dosar 252/1944, f. 40. 
100

 Cf. I. Necula, Ion Petrovici în vizorul Securităţii, Bucureşti, Editura 

Saeculum I. O., 2005. 
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- „Anul Nou, transmitea la 31 decembrie 1941 Mircea Vulcănescu, să vă 

aducă sănătate, voie bună, spor în toate şi bucuria împlinirii năzuinţelor Dv. 

pentru întărirea, sporirea şi întregirea neamului românesc”
101

, urare nelipsită şi 

în telegramele lui Pamfil Şeicaru
102

, dr. Iuliu Haţieganu
103

, Al. Ottulescu, 

guvernatorul BNR
104

, prof. N. Smochină, preşedintele Asociaţiei Românilor 

Transnistrieni
105

, dr. Aurel Tudoran, primarul oraşului Târnăveni
106

; 

- La rândul său, colaboratorul nr. 1 al Mareşalului, prof. Mihai 

Antonescu, îi transmitea Mareşalului în iunie 1943: „De ziua Dumitale îmi 

amintesc cu mândrie de ceasurile grele din trecut şi-ţi doresc ca Dumnezeu să-ţi 

ajute misiunea istorică şi să ne îndeplinească drepturile Neamului şi onoarea de 

români”
107

. 

Orice comentarii pe marginea textelor de mai sus le considerăm de 

prisos, preferând că insistăm – din motive lesne de apreciat – asupra „cazurilor” 

ce urmează. Ca metodă de lucru, relevăm că, din documentele investigate, am 

selectat, fără a fi preferat o ordine anume, numele a 15 personalităţi, mai precis: 

- generalii Ilie Şteflea, N. Dăscălescu, M. Racoviţă şi C. Sănătescu; 

- profesorii Gh. I. Brătianu, Grigore Nandriş, Alexandru Marcu, I. D. 

Ştefănescu şi Traian Săvulescu; 

- politicieni ca I. Mihalache, dr. N. Lupu şi Barbu Ştirbey (după ce pe 

Gh. I. Brătianu l-am înseriat deja)
108

; 

- dintre diplomaţi – Vespasian Pella şi N. Dumitrescu, miniştrii 

României în Elveţia şi, respectiv, în Spania; 

- Eugen Cristescu, atotputernicul şi experimentatul şef al Serviciului 

Special de Informaţii
109

; 

- în cele din urmă şi, desigur, nu cel mai puţin important – regele Mihai I. 

În stadiul imediat următor, vom proceda la diferenţierea personalităţilor 

în funcţie de anume criterii: 

                                      
101

  A.N.R., fond P.C.M. – C.M., dosar 555/1942, f. 395. 
102

 Ibidem, f. 339. 
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 Ibidem, f. 336. 
104

 Ibidem, f. 151. 
105

 Ibidem, f. 341. 
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 Idem, dosar 256/1944, f. 27. 
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 Idem, fond PCM, dosar 442/1943, f. 81. 
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 Despre comportamentul şi acţiunile grupului respective, vezi Traian D. 

Lazăr, Iuliu Maniu şi serviciile secrete (1940-1944), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 

2006; Ioan Hudiţă, Jurnal politic (22 iunie 1941-28 februarie 1942), ediţie Dan 

Berindei, Bucureşti, Editura Lucman, 2005 (unde se înregistrează toate opiniile 

politicienilor de anvergură ori ocazionali despre Războiul din Est, bune ori rele, un 

inventar desprins mai degrabă de sintezele SSI-ului lui Eugen Cristescu!). 
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 Cf. Cristian Troncotă, Omul de taină al Mareşalului, Bucureşti, Editura 

Elion, 2005. 
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I) Personalităţile care nu se regăsesc în rândul complotiştilor (profesorii 

I. D. Ştefănescu, Traian Săvulescu, Grigore Nandriş); 

II) Cei care, fiind titulari ai cabinetului şi regimului Ion Antonescu, s-au 

aflat automat între victimele loviturii de stat de la 23 august 1944 (Ilie Şteflea, 

Eugen Cristescu, Alexandru Marcu); 

III) Diplomaţii (Vespasian Pella şi N. Dumitrescu, fără probleme); 

IV) Cei implicaţi într-o măsură în pregătirea şi înfăptuirea loviturii de 

stat (I. Mihalache, Barbu Ştirbey, M. Racoviţă, N. Dăscălescu);  

V) Cei care s-au situat ori au fost propulsaţi (?!) în epicentrul 

evenimentelor, precum, în rândul întâi, regele Mihai I, generalul C. Sănătescu şi 

istoricul Gh. I. Brătianu
110

. 

 

*** 

În felul acesta, am ajuns la cel mai interesant şi substanţial capitol. Cu 

observaţia că am avut în vedere toate disculpările avansate de conjuraţi de-a 

lungul anilor pentru a-şi motiva/argumenta comportamentul din Ziua „Z”, Ora 

„H”, trebuie să adăugăm că, pentru viitorime, nu se pot admite toate explicaţiile 

oferite pentru justificarea erorilor trecutului. Că nu ne îngăduim a ignora 

principiul stabilit de inegalabilul N. Iorga în sensul că – peste tot şi în toate – 

Istoria se dovedeşte un mare tribunal moral pentru toate generaţiile viitoare
111

. 

Propunem să revenim la cele cinci categorii identificate:  

I) Dintre corespondenţii Mareşalului pe care nu-i regăsim între 

conspiratori, i-am remarcat pe profesorii I. D. Ştefănescu şi Traian Săvulescu, ca 

şi pe Mircea Grigorescu, preşedintele Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti. 

Acesta din urmă, căruia Ion Antonescu nu întârzia să-i răspundă
112

, i-a exprimat 

Mareşalului la aniversarea unirii Basarabiei, în numele tuturor ziariştilor, urările 

lor „pentru o Românie unită şi puternică”
113

. Tot pe atunci, I. D. Ştefănescu, 

cunoscutul istoric al artei româneşti, mulţumea Mareşalului că-l primise în 

audienţă, despre care relata: „... Am stat mişcat în faţa Domniei Voastre şi m-am 

simţit în faţa făuritorului României celei noi, care trebuie să fie aşa de bună cum 

                                      
110

 Un alt fapt relevant, la mai puţin de 12 luni după lovitura de stat s-a produs 

epurarea cadrelor în administraţie, armată, biserică, şcoală etc., prin decrete semnate de 
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I. Arbore, P. Cameniţă, N. Dragomir, Emil Pălăngeanu, Victor Dombrowski, N. Macici, 

contra-amiralul Horia Măcellariu ş.a. (cf. Ion Zainea, Politică şi administraţie în 

România (6 martie 1945-1 martie 1946): Epurarea, Oradea, Editura Universităţii, 

2004, passim). Era, cu siguranţă, o dovadă în plus ilustrând valabilitatea principiului 

stabilit de Karl Marx în sensul că fiecare revoluţie îşi înghite fiii (autori)! 
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 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 

1944, passim 
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 A. N. R., fond PCM, dosar 252/1944, f. 320. 
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 Ibidem, f. 321 (telegramă din 9 martie 1944). 
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o dovedeşte cugetul mare al Mareşalului nostru Conducător. Am fost fericit”
114

. 

Formula din finalul scrisorii i-a influenţat, probabil, după 1947 îndepărtarea de 

la catedră: „... Primiţi, vă rog, Domnule Mareşal, cu bunătate şi îngăduinţă, 

mărturisirea aceasta sinceră de adâncă gratitudine şi de prea respectuos şi înalt 

devotament”
115

. În contrast cu acest caz, semnalăm situaţia profesorului Traian 

Săvulescu, care n-a ratat ocaziile de a-l congratula pe Antonescu până la 23 

august 1944, ceea ce nu l-a împiedicat curând după aceea să devieze spre ... 

ARLUS ori să ajungă preşedintele Academiei Române. 

 

 
 

15 iunie 1944: Mareşalul Antonescu este felicitat prin telegramă  

cu prilejul zilei de naştere de Comunitatea Evreilor din Bucureşti 

 

II) Dintre membrii cabinetului, Antonescu a primit cel mai adesea 

inspirate rânduri de bun simţ şi urări adecvate din partea profesorului Al. Marcu, 

menţionat deja, şi care după 1944 nu numai că a fost judecat şi condamnat în 

lotul celor „vinovaţi pentru dezastrul ţării”, sfârşind în detenţie (1955), dar, în 

consecinţă, a fost chiar alungat pentru decenii din analele culturii române. La 7 

ianuarie 1944, felicitându-l pe Mareşal cu prilejul zilei onomastice, italienistul 

transmitea prin telegramă şefului statului „urarea izbândei depline spre binele 

Neamului, pentru al cărui destin luptaţi”
116

. Antonescu, bineînţeles, a mulţumit 
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115
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116
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pentru „gândul trimis”
117

. Tot astfel după cum i-a răspuns şi lui Eugen Cristescu, 

care, tot atunci, prin telegramă, îl asigurase pe Mareşal, în acord cu voinţa 

personalului SSI-ului, de „neclintitul nostru devotament în marea luptă ce o 

duceţi pentru izbânda cauzei româneşti cât şi pentru neobosita străduinţă ce o 

depuneţi în interesul Neamului şi al Ţării”
118

. Ca lider al Biroului de spionaj al 

regimului, Eugen Cristescu, fără să fi fost implicat în prepararea loviturii de stat, 

altfel decât prin pasivitate şi lipsă de prevedere, rămâne, totuşi, sub observaţie, 

cel puţin pentru culpa de-a nu fi „descifrat” toate informaţiile grave receptate de 

agenţii SSI-ului mai ales în 1944, iar aceasta, poate, cu gândul la ... viitor. 

Trebuia, cu alte cuvinte, să-şi fi asigurat „tranziţia”, iar în seara de 23 august 

1944 a dispărut din Capitală, evident cu o parte din arhiva Serviciului, dar a fost 

capturat după 30 de zile. S-a discutat că, la negocierile ce au urmat, ar fi oferit 

arhiva drept piesă de schimb... Nu s-a aflat precis însă, nici până azi, ce, cât şi 

unde? Oricum, după arestarea sa, Eugen Cristescu a fost expediat la Moscova, 

pe urmele Mareşalului Antonescu şi ale altor colaboratori apropiaţi de-ai săi. A 

fost anchetat, la un moment dat, chiar de către liderii înspăimântătorului NKVD, 

predecesorul direct al KGB-ului; retrimis la Bucureşti, o dată cu întregul „lot 

Antonescu”, în aprilie 1946, Eugen Cristescu fu în continuare anchetat, de data 

aceasta de către autorităţile române, judecat, iar, în 17 mai 1946, condamnat la 

moarte, alături de Ion şi Mihai Antonescu, Radu Lecca, profesorul Gh. 

Alexianu, generalii Constantin Pantazi şi C. Z. Vasiliu. La 1 iulie 1946, în ziua 

împlinirii sentinţei, Eugen Cristescu, deopotrivă cu Pantazi şi Lecca, a fost 

radiat de pe lista celor destinaţi plutonului de execuţie. Lucreţiu Pătrăşcanu, 

ministrul comunist al Justiţiei în exerciţiu, va declara peste câţiva ani, atunci 

când după 1950 s-a aflat el însuşi sub ancheta Securităţii, că în favoarea lui 

Eugen Cristescu intervenise, în ultimul moment, N. Xenopol, care a promis că 

ex-liderul SSI-ului va preda autorităţilor comuniste bucureştene subjugate 

Kremlinului arhiva ... agenţilor Intelligence Service-ului din România. La fel, nu 

mai ştim ce şi cum s-a întâmplat în continuare
119

. Ceea ce este sigur, Eugen 

Cristescu a murit în detenţie, în iunie 1950
120

.  

III) Mesajele diplomaţilor nu prezintă aspecte deosebite. Vespasian Pella 

nu-şi ascundea sentimentele de „admiraţie şi respect” faţă de Mareşal, căruia îi 

transmitea prin telegramă la 7 ianuarie 1944, în numele său şi al personalului 

Legaţiei României din Berna, „cele mai calde urări de lungă şi glorioasă 

conducere a destinelor statului”
121

. Toate bune, numai că „lunga şi glorioasa 

conducere” a lui Antonescu s-a mai prelungit doar vreo opt luni ... Sub acest 

aspect, al predicţiei, şi N. Dumitrescu, ministrul român la Madrid, s-a dovedit tot 

atât de neinspirat. Astfel, în telegrama din ianuarie 1944, diplomatul vorbea 
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despre rostul Mareşalului de-a duce „la izbândă drepturile veşnice ale românilor 

de pretutindeni”
122

. 

IV) Am inclus în această categorie pe cei care, dacă nu au avut legătură 

nemijlocită cu pregătirea şi declanşarea loviturii de stat, în schimb au contribuit 

la crearea premiselor. Generalii N. Dăscălescu şi M. Racoviţă, de exemplu, s-au 

aflat pe linia frontului din Moldova cu misiuni precise de comandament, iar 

ultimul, consecvent în contactele cu conjuraţii de la Bucureşti, este creditat că 

le-a înlesnit calea, prin „deschiderea” pentru trupele sovietice a dispozitivului de 

apărare în cursul operaţiunii Iaşi-Chişinău, declanşată de Armata Roşie la 20 

august 1944. Potrivit planului complotiştilor, prăbuşirea dispozitivului româno-

german din Moldova, corelat cu succesele Armatei Roşii, constituia, dacă nu 

semnalul, condiţia esenţială a declanşării „acţiunii” la Bucureşti, prin arestarea 

Antoneştilor. În ceea ce-l priveşte pe prinţul Barbu Ştirbey, fostul prim-ministru, 

acesta fusese delegat personal de Mareşal să negocieze la Cairo cu aliaţii anglo-

sovieto-americani. Ajunsese acolo în martie 1944, iar coordonatele misiunii sale 

le-am examinat cu alt prilej
123

. Despre desfăşurarea tratativelor secrete pentru 

armistiţiu cu Puterile Naţiunilor Unite, Ştirbey l-a informat prompt şi corect pe 

Antonescu, dar şi pe Iuliu Maniu, liderul opoziţiei. Astfel că finalmente, Barbu 

Ştirbey, asistat din mai 1944 şi de C. Vişoianu, a fost folositor cu precădere 

complotiştilor, care, imediat după 23 august 1944, l-au trimis la Moscova pentru 

definitivarea negocierilor şi semnarea armistiţiului cu Naţiunile Unite. Un 

armistiţiu pe care, trebuie reţinut, Mareşalul nu l-ar fi semnat, preferând să fie 

sacrificat. După cum o dovedesc faptele sale şi ale colaboratorilor apropiaţi din 

22-23 august 1944
124

. Mesajul lui Ştirbey pe care-l avem în vedere i-a fost 

expediat lui Antonescu din Berna, încă la 6 septembrie 1940, imediat după 

alungarea de pe tron a lui Carol II. Receptarea telegramei şi prezentarea ei lui 

Antonescu n-au fost lipsite de incidente, care, ulterior, au fost investigate şi 

descifrate
125

, întrucât documentul se ... pierduse. Expeditorul nu-şi ascundea 

bucuria în urma abdicării prigonitorului său, regele Carol II, exprimându-i 

premierului ce-l alungase pe suveran „cele mai vii felicitări pentru curajul cu 

care, jertfind liniştea Dv. personală, pentru binele Patriei în primejdie, aţi 

îndeplinit o grea sarcină în momente tragice”
126

. În acelaşi ton, Ion Mihalache, 

insista prin telegramă, cu prilejul zilei onomastice a Mareşalului, pentru 

„sănătate, noroc şi bucuriile împlinirii nădejdilor neamului”
127

. În fapt, în 1940-
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1944 fruntaşul ţărănist a păstrat un fructuos contact cu Antonescu, care l-a 

primit adesea în audienţă ori a apreciat gestul politicianului de-a participa ca 

voluntar în prima fază a războiului din Est
128

. Definitorie pentru poziţia liderului 

P.N.Ţ. în perioada respectivă rămâne declaraţia lui din 4 aprilie 1943, în 

următorul sens, explicitat de interlocutorul său N. Penescu: „În politica externă 

[Mihalache] presupune că victoria finală va fi a Aliaţilor, dar afirmă că nu se 

poate şti în ce măsură victoria va fi obţinută în mod total de puterile anglo-

saxone şi ce participaţie vor avea la aceasta Sovietele. [Mihalache] este, în 

acelaşi timp, încredinţat că germanii dispun încă de o forţă puternică şi că, deci, 

misiunea guvernului Antonescu n-a încetat, dimpotrivă, trebuie sprijinit, fiindcă 

este cea mai bună formulă
129

 atâta vreme cât germanii sunt puternici (subl. 

ns.)”
130

. Finalmente, în seara de 22 august 1944, ca delegat al opoziţiei, 

Mihalache a avut o întrevedere decisivă cu Mareşalul
131

, pe care l-a consiliat 

stăruitor să procedeze imediat la încheierea armistiţiului, preludiu al păcii cu 

Aliaţii. În ciuda situaţiei grave a momentului, Antonescu i-a argumentat lui 

Mihalache perspectiva oribilă a viitorului – „Ţara pentru vecie în robie”, căci, în 

lipsa unui gaj serios din partea anglo-americanilor, „ruşii vor ţine Ţara ocupată 

nedefinit”
132

. Spre surpriza şefului statului, Mihalache a admis şi el că anglo-

americanii erau „total nepregătiţi pentru a indispune pe ruşi şi că suntem lăsaţi la 

totala lor discreţie, ca şi Polonia şi, poate, alte ţări. În consecinţă, trebuie să ne 

considerăm o generaţie sacrificată, să ne resemnăm şi să aşteptăm”
133

. Chiar în 

asemenea condiţii, Mihalache a insistat ca Antonescu „să facă el” armistiţiul, 

ceea ce Mareşalul a respins categoric, fiind preferabil ca poporul român, faţă de 

soarta ce-l „aşteaptă”, „să moară eroic, decât să-şi semneze singur sentinţa de 

moarte”
134

. Ion Mihalache nu a fost implicat altfel în lovitura de la 23 august 

1944, deşi la finele lui septembrie 1944, solicitat fiind de Eugen Cristescu, este 

bănuit că ar fi destăinuit autorităţilor locul în care se ascundea ex-liderul SSI-

ului.  

V) Am ajuns, în acest fel, la persoanele implicate nemijlocit în 

înfăptuirea loviturii de stat – în ordine: Regele Mihai I, generalul Constantin 

Sănătescu şi profesorul Gh. I. Brătianu.  

                                      
128

 Vezi Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., „Jurnalul de război” al 

Mareşalului Ion Antonescu, în Arhive secrete, secretele arhivelor, I, p. 85-386. 
129

 Se va observa că, în toamna anului 1940, Iuliu Maniu răspândise aceeaşi 

opinie în privinţa rostului guvernului I. Antonescu (vezi infra). 
130

 A.N.R., fond P.C.M. – C.M., dosar 297/1943, f. 17. 
131

 Care, după precizările acestuia, s-a prelungit „câteva ceasuri” (cf. Ion 

Antonescu, Însemnări din celulă, în Gh. Buzatu, ed., Mareşalul Antonescu la judecata 

istoriei, p. 290). 
132

 Ibidem. 
133

 Ibidem, p. 291. 
134

 Ibidem. 



 221 

Nu insistăm asupra raţiunilor pentru care ne vom ocupa de ei în ordine 

inversă. Pe tot parcursul anilor 1940-1944, istoricul Gh. Brătianu, voluntar de 

prima oră al războiului pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, 

deţinea şi a păstrat cele mai bune raporturi cu Ion şi Mihai Antonescu. Anterior, 

profesorul Mihai Antonescu fusese chiar membru al dizidenţei „georgiste” în 

cadrul P.N.L. Personaj obişnuit la convorbirile de la Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri cu conducătorul statului
135

 ori cu Mihai Antonescu, piesă de rezistenţă 

în activitatea „Biroului Păcii” în 1942-1943
136

, istoricul şi-a jucat în prima parte 

a zilei de 23 august 1944 rolul politic major al vieţii, faţă de care ulterior 

comuniştii n-au manifestat ulterior nici un fel de preţuire. Dimpotrivă. La 23 

august 1944, aproximativ la ora 11,00, Gh. Brătianu s-a prezentat la Snagov, 

unde guvernul fusese convocat într-o reuniune restrânsă, obţinând să-i scoată din 

şedinţă pe Ion şi Mihai Antonescu. Vorbindu-le în numele lui Iuliu Maniu şi 

Constantin (Dinu) I. C. Brătianu, istoricul a insistat ca Mareşalul să încheie el 

negocierile de armistiţiu cu U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie
137

. Ceea ce 

Mareşalul a acceptat, dar, avându-se în vedere pretenţiile exacerbate ale 

Aliaţilor (în chip precis, ale Rusiei) şi surprizele viitorului, a solicitat ca liderii 

P.N.Ţ. şi P.N.L. să-şi asume de asemenea responsabilitatea, exprimată printr-un 

„angajament” scris
138

, care să fie publicat. Într-o atare perspectivă, Ion şi Mihai 

Antonescu au avut, fiecare în parte, iniţiativele unor audienţe la Palat, la Mihai I 

în persoană, aproximativ în jurul orelor l5,30 şi 16,00. Gh. Brătianu s-a angajat 

pe loc să revină la Snagov, cu documentul respectiv semnat de Maniu şi Dinu 

Brătianu, cel mai târziu până la ora 15,00. Astfel ca, la Palat, Antoneştii să 

abordeze problema armistiţiului în perspectivă în temeiul „angajamentului” 

tocmai convenit. După câteva ceasuri, de data acesta deja arestat, ex-mareşalul 

va consemna în celebrele sale Însemnări din celulă: „Dl. [Gh. I.] Brătianu urma 

să-mi aducă adeziunea scrisă înainte de audienţa mea la Rege, fiindcă voiam să 

merg la această audienţă cu hotărârea luată, adică să-i pot confirma că, dat fiind 

faptul că s-a realizat unirea politică internă, îmi pot lua angajamentul să încep 

tratativele de pace...”
139

 Toate bune, numai că Gh. Brătianu nu a reuşit să-şi ţină 

cuvântul. El n-a respectat termenul propus, astfel că, la ora 15,00, l-a asigurat pe 
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Mihai Antonescu cum că „angajamentul” liderilor opoziţiei va urma, drept care 

Antoneştii puteau să-l ... evoce în cursul discuţiilor cu Mihai I
140

. Putem bănui, 

după cum am subliniat cu alt prilej, că Maniu şi Dinu Brătianu nu s-au grăbit să 

semneze „scrisoarea de garanţie”, preferând s-o facă după ce vor fi constatat 

rezultatele audienţei Antoneştilor la Palat
141

. După cum este foarte bine 

cunoscut, în cursul respectivei audienţe, desfăşurată între orele 16,00 şi 17,00, 

Mareşalul a respins pretenţia Regelui de-a începe „imediat” negocierile oficiale 

cu Aliaţii
142

, pe care, de această dată, nu le-a mai respins, dar a insistat pentru un 

răgaz de cel puţin 24 de ore
143

, pentru definitivarea unor acţiuni diplomatice 

realmente declanşate de Mihai Antonescu, ca ministru de externe în funcţie, în 

ceasurile imediat precedente prin Cairo, Ankara şi Stockholm
144

. Dar, în acel 

moment, a fost rândul conspiratorilor de-a aprecia că nu mai trebuia aşteptat nici 

un minut, din moment ce au considerat că puteau/trebuiau să-şi asume EI 

semnarea armistiţiului
145

. Dacă nu cumva complotiştii, panicaţi după ce 

Conducătorul fusese confruntat cu intenţiile lor şi bănuind că acesta îl va 

informa pe Hitler în privinţa retragerii României din război (?), ceea ar fi 

însemnat eşecul operaţiunii, au apreciat că era preferabilă arestarea imediată a 

Mareşalului
146

 unei ... confruntări ulterioare
147

. Aşa cum s-a remarcat, „o 

nervozitate surescitantă pusese stăpânire pe complotişti, domnea febra 

nerăbdării. Lovitura fusese concepută de Grigore Niculescu-Buzeşti, în spatele 

căruia se afla, în realitate, Iuliu Maniu, chiar autorul acţiunii. Camarila nu mai 

avea răbdare, aştepta cu sufletul la gură momentul acţiunii, care trebuia să se 

întâmple cât mai repede posibil”
148

. După o altă sursă, în acele condiţii, 

Niculescu-Buzeşti, şeful complotiştilor de la Palat şi de la Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine din Bucureşti, „se temea că Mareşalul face armistiţiu înaintea 

lor, spulberându-le toate planurile de viitor. Văzând cum stau lucrurile, l-a 

sfătuit pe Rege împreună cu ceilalţi să ordone imediata arestare a celor doi 
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Antoneşti, spunând că era mai bine să nu-i [nu le] scape din mână. Graba 

Mareşalului cu armistiţiul era un motiv şi lovitura de stat trebuia imediat 

executată (subl. ns.)”
149

. În acest fel, sub impulsul lui Grigore Niculescu-

Buzeşti, cel mai proeminent dintre conjuraţi
150

, Regele Mihai I a dat semnalul 

pentru arestarea Antoneştilor, survenită aproximativ la orele 16,55 – 17,00, 

moment ce a coincis cu declanşarea loviturii de stat.  

... Într-un atare context, episodul legat de „angajamentul” opoziţiei 

promis de Gh. Brătianu în 23 august 1944 şi-a avut, incontestabil, rolul său, 

istoricul fiind implicat – conştient ori nu? – în decizia precisă a Antoneştilor de-

a solicita să fie primiţi la Palatul Regal din Bucureşti
151

. Iar, dacă acolo totul era 

pregătit pentru a fi arestaţi oricum ori s-a procedat în consecinţă, ceea ce era 

acelaşi lucru, aceasta înseamnă obligatoriu că efectul intervenţiei istoricului în 

desfăşurarea faptelor fusese unul singur şi univoc: atragerea Antoneştilor „în 

cursă”, deci la Palat, cu rezultatul cunoscut! Şi, în adevăr, dacă lucrurile au stat 

astfel, ele contraziceau flagrant gândurile transmise de Gh. I. Brătianu
152

 şi soţia 

prin telegrama destinată Mareşalului cu prilejul ultimului Sf. Ion liber (7 

ianuarie 1944): „Cele mai bune urări”
153

. 

Sau, pe de altă parte, confirmau integral declaraţiile lui Iuliu Maniu, 

datând din primele zile de după instalarea regimului antonescian? Atunci, la 11 

septembrie 1940, o notă informativă reţinea opinia liderului P.N.Ţ. de-a 

constitui „rezerva pentru eventualitatea unei victorii a Angliei”, situaţie în care 
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el afla lui Ion Antonescu un „rol” bine determinat: „Generalul Antonescu este 

omul cel mai indicat pentru a putea duce România alături de Axă, făcând totuşi o 

politică de demnitate românească”, mai ales că – s-a exprimat Maniu – „Nu 

putem să ne afundăm toţi în politica Axei”
154

. Numai în acest fel s-ar putea 

înţelege şi declaraţia făcută de Iuliu Maniu ziariştilor (vezi „Dreptatea” din 3 

septembrie 1944) despre semnificaţia actului înfăptuit la 23 august 1944: 

„Lovitura de stat, egală cu o mare revoluţie, a fost bine pregătită. Fără nici o 

modestie falsă, pot afirma că Partidul nostru Naţional-Ţărănesc a avut, în 

această pregătire, o parte de merit pe care istoria nu va întârzia să i-o 

recunoască... Ziua de 23 august este o zi de biruinţă şi un izvor de propăşire 

naţională”
155

. Ceea ce liderul de atunci al P.N.L., Constantin (Dinu) I. C. 

Brătianu, s-a grăbit să confirme
156

. 

Relativ la rostul lui Gh. I. Brătianu, C. Rădulescu-Motru, întemeindu-se 

pe „Lămuririle” lui C. Titel Petrescu despre lovitura de stat (difuzate în 

septembrie 1944 de cotidianele „Universul” şi „Libertatea”), conchidea – în 

Jurnalul său din 5 septembrie 1944 – că marele istoric, acţionând ca mijlocitor 

pentru deplasarea Antoneştilor la Palatul Regal, a fost convins de ... „avantajul 

armistiţiului” României cu Aliaţii, iar toţi complotiştii „au fost convinşi că 

lucrează pentru binele Patriei”
157

. În consecinţă, observa filosoful, „cu acest 

armistiţiu se încheie cu revendicările României asupra Basarabiei şi Bucovinei! 

Cei care pe viitor vor mai ridica cuvântul pentru dezrobirea acestor provincii 

moldoveneşti vor trebui să declare pe acei care au încheiat armistiţiul din 23 

august 1944 drept trădători de patrie (subl. ns.)”
158

  

Spre deosebire de istoricul Gh. I. Brătianu
159

, lucrurile au stat cu totul 

diferit în privinţa generalului Constantin Sănătescu. Acesta a început Războiul 

din Est la comanda Corpului 4 Armată (februarie 1941 – februarie 1943), cu 

care a ajuns până la Cotul Donului. După eşecul trupelor germano-române la 

Stalingrad (noiembrie 1942 – februarie 1943), el a preluat comanda Armatei 4 

Române (1 februarie 1943 – 5 februarie 1944), dirijându-i retragerea în ţară 

pentru refacere. Între timp (martie 1943) a fost numit şef al Casei Militare 
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Regale
160

, la inspiraţia lui Ion Antonescu, care a presupus că-şi plantase un „om 

sigur” în „cuibul de viespi” din preajma Suveranului şi a Reginei-mame. N-avea 

să fie aşa, întrucât generalul Sănătescu, la 23 august 1944, avea să-şi joace cu 

adevărat rolul – acela al lui Brutus... Şi aceasta după ce, la solicitarea lui Mihai 

I, devenise la 1 aprilie 1944 mareşal al Palatului Regal, tocmai pentru a nu mai 

fi restricţionat în mişcări de către Antonescu
161

. Integrându-se perfect 

anturajului regal, Sănătescu a participat la toate conciliabulele conjuraţilor de la 

Palat vizând răsturnarea regimului antonescian. Rolul lui a sporit treptat, mai 

ales după ce numele său a fost tot mai frecvent vehiculat, prin iunie-iulie 1944, 

ca posibil prim-ministru al guvernului ce avea să-i succeadă cabinetului 

Mareşalului după lovitura de stat. Pentru a înţelege atmosfera în care acţionau 

conjuraţii, reţinem, din Jurnalul lui Sănătescu, aceste dezvăluiri din 1 aprilie 

1944: „Sunt chemat dis-de-dimineaţă la Sinaia. În lipsa mea, Regele şi cu cei 

mai tineri din jurul său au hotărât să nu mai aştept nimic şi să dea ei lovitura de 

stat. Planul constă [pentru conjuraţi] în a trece frontul în nordul Moldovei, la 

Botoşani, unde vor lua legătura cu ruşii şi vor încheia armistiţiul...”
162

 Proiectul 

era evident unul prost, din moment ce însuşi Sănătescu l-a respins, calificându-l 

aventuros
163

. Demersurile complotiştilor au continuat, ajungând la „formula” la 

care recurseră la 23 august 1944
164

, nici aceasta nefiind, cum s-a dovedit, ideală, 

ceea ce, la 20 august 1944, Ion Mihalache, fiind primit în audienţă, le-a declarat 

Regelui şi generalului Sănătescu: „... Ne-a spus că ce vrem noi să facem este o 

aventură (subl. ns.) şi că numai Mareşalul poate încheia armistiţiul”
165

. Referitor 

la Jurnalul lui Sănătescu, proba lui esenţială pentru activitatea desfăşurată la 

Palat, piesa nu este completă, precisă şi nici chiar inspirată şi pe deplin 

elocventă. Spre exemplu, ca şi cum generalul ar fi intuit evenimentele ce aveau 

să succeadă, el îşi începe notele pentru ziua de miercuri, 23 august 1944 cu 

aceşti termeni asiguratori
166

: „Zi memorabilă, care va rămâne în istoria 

poporului român”! Notă posibilă, netăgăduit, numai în situaţia în care autorul, 

desigur, şi-a compus „jurnalul” după desfăşurarea faptelor...  

Un material semnificativ de epocă, descoperit în arhive şi intitulat Istoria 

camarilei de la Palat
167

, delimita cercul persoanelor implicate în prepararea 
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„loviturii”
168

: Ioan de Mocsonyi-Styrcea, Mircea Ioaniţiu, generalii Niculescu, 

Sănătescu, Dombrowski şi Negulescu, coloneii Octav Ulea, Emilian Ionescu, 

Râmniceanu şi Bosie, M. Negel, Eugen Bianu ş.a.
169

 Un rost import i-a revenit 

Reginei-Mame Elena, care, considerându-se mult prea adesea jignită, avea toate 

motivele să se manifeste anti-Antonescu
170

, inclusiv faţă de soţia Mareşalului. 

Se impune să observăm că, pentru o bună perioadă, Regele şi camarila au lăsat 

„mână liberă” pentru pregătirea loviturii de stat pe seama liderilor partidelor 

istorice
171

, care s-au dovedit exasperanţi, tergiversând lucrurile în aşteptarea 

unor semnale clare din partea anglo-americanilor. Ceea ce nu s-a mai putut 

admite în condiţiile declanşării ofensivei Armatei Roşii în zona Iaşi-Chişinău, 

începând cu 20 august 1944
172

. În atare situaţie, s-a „acţionat” în după-amiaza 

de 23 august 1944, când Mihai I i-a demis pe cei doi Antoneşti, semnal al 

declanşării loviturii de stat. Regele a avut iniţiativa numai aparent, căci, în fond, 

atât Mihai cât şi Regina-Mamă au trebuit „să joace cum li s-a cântat” din partea 

camarilei
173

. Putem admite că, prin aceasta, s-au salvat membrii camarilei în 

perspectiva evenimentelor ce s-au succedat sub dominaţia sovietică? Cu 

excepţia celor care au reuşit să emigreze la timp (unii chiar în anturajul Regelui, 

în ianuarie 1948), ceilalţi vor deveni azilanţi ai închisorilor comuniste, pentru un 

număr apreciabil de ani şi în condiţii groaznice, iar, dacă generalul C. Sănătescu 

n-a beneficiat de o asemenea „şansă”, faptul s-a datorat decesului său în 1947, 

cu numai un ceas înainte de-a fi început „marea răfuială” a comuniştilor! 

Mareşalului Antonescu nu i-a fost imposibil să deceleze jocul camarilei. 

Mai ales că beneficia, după cum rezultă din documentele descoperit recent în 

arhive, de informaţii precise. Nu surprinde că, la 3 august 1944, deci cu numai 

20 de zile înaintea fatidicului 23 august 1944, Mareşalul a pus această rezoluţie 

pe o notă de cabinet ce făcea trimitere la un Înalt Decret solicitat de Palat pentru 

elucidarea unei persoane: „Să se comunice Generalului Sănătescu că îi interzic 

să se mai adreseze direct ministerelor sau direcţiilor din ministere. Toate 

cererile sale vor fi făcute prin Preşedinţie [Preşedinţia Consiliului de Miniştri] 

şi îmi vor fi supuse. Să se comunice Generalului Sănătescu că nu are nimeni 

dreptul să ceară încălcarea legilor şi mai cu seamă nu se poate cere această 

călcare în numele MS Regelui de şeful Casei Militare. Generalul Sănătescu să 

nu uite şi să se comunice la toţi de la Palat că Dinastia a ajuns în pragul 
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catastrofei în septembrie 1940 şi a târât [şi] datorită faptului că a uitat adeseori 

ceea ce poate să facă şi ceea ce nu trebuie să facă. Aceasta s-a datorat în mare 

parte şi anturajului şi guvernanţilor care au înconjurat-o, care au povăţuit-o 

rău. Să se ştie odată pentru totdeauna că oricare regim va fi la conducerea 

Ţării, dacă Dinastia va reveni la vechile metode, va fi spulberată, de data aceea 

definitiv, de popor”
174

. După cum constatăm, Mareşalul nu numai avertiza, ci şi 

pronostica o anume desfăşurare a evenimentelor... 

Pe plan epistolar, la 20 mai 1944, deci în ajunul zilei onomastice a lui 

Constantin Sănătescu, Antonescu i-a adresat generalului această telegramă: „De 

ziua numelui, Vă rog să primiţi, Domnule General, cele mai bune urări”
175

. 

Replica celui omagiat a fost neîntârziată şi, mai mult decât sigur, în raport invers 

proporţional cu participarea-i decisă la complotul proiectat: „Respectuos vă 

mulţumesc pentru felicitări”
176

. Nu putem aprecia tonul decât ca fiind „rece”, 

comparativ, de pildă, cu această telegramă expediată la 7 ianuarie 1942 în 

numele ofiţerilor şi soldaţilor Corpului de Armată 4 pe care-l comanda pe 

Frontul de Est: „... Cele mai respectuoase şi vii urări de sănătate şi izbândă 

desăvârşită, asigurându-vă de neţărmuritul lor devotament în lupta dârză pe 

care o duceţi pentru gloria Patriei. Să trăiţi, Domnule Mareşal!”
177

. Totul era – 

s-ar putea observa – minunat; nepotrivit era, în perspectiva evenimentelor de la 

23 august 1944, doar termenul devotament... Probabil însă că, tot din ... 

devotament, printre semnatarii mesajelor de felicitări trimise Mareşalului între 

1940 şi 1944 îi întâlnim şi pe alţi „actori” de anvergură din august 1944, precum 

colonelul D. Dămăceanu
178

 sau generalul M. Racoviţă
179

. 

Ajungem, în acest fel, la cel din urmă dosar epistolar pe care ne-am 

propus să-l examinăm: Regele Mihai I – Antonescu. Dosar care, deopotrivă cu 

acela privind raporturile Hitler-Antonescu, prezintă o deosebită semnificaţie. În 

ambele cazuri el a coincis în timp (1940-1944), iar iniţiativa a aparţinut lui 

Antonescu. Acesta, de îndată după preluarea puterii la 5-6 septembrie 1940, s-a 

adresat direct lui Adolf Hitler şi Benito Mussolini, care, bineînţeles, cointeresaţi, 

n-au întârziat să-i răspundă. Presa germană, în primul rând, la 9 septembrie 1940 

făcea cunoscut acest mesaj expediat de Führer pe adresa Excelenţei Sale Ion 

Antonescu, preşedintele Consiliului de Miniştri al României: „Mulţumesc sincer 

Excelenţei Voastre pentru amabilul mesaj trimis cu prilejul luării guvernului 

român. Sunt încredinţat că, în noua ordine europeană, viitorul poporului român 

e asigurat în strânsă legătură cu Puterile Axei, Germania şi Italia. Opera Dv. 

constructivă în noua Românie va fi întotdeauna urmărită de mine şi de poporul 
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german cu cald interes”
180

. Răspunsul lui Mussolini a apărut în presă a doua zi, 

la 10 septembrie 1940, prezentând lui Antonescu obişnuitele urări de succes în 

„opera regeneratoare” inaugurată la Bucureşti
181

. Pentru a nu depăşi limitele 

acestui capitol, vom constata că la sfârşit, în 15 iunie 1944, Führerul îl felicita pe 

Mareşal cu ocazia zilei de naştere, exprimându-i „cele mai calde urări de 

prosperitate personală şi un viitor fericit al poporului român”
182

. 

În septembrie 1940, nu Antonescu a avut nevoie de complimentele 

tânărului rege Mihai I. După cum se ştie, la 6 septembrie 1940, în scurta 

ceremonie organizată la Palatul Regal din Bucureşti pentru încoronarea lui 

Mihai, generalul s-a introdus cu de la sine putere în ecuaţie, menţionând în 

lapidara-i intervenţie făcută imediat după jurământul suveranului: „Dumnezeu 

să ajute naţiei, Majestăţii Voastre şi mie”
183

. La sfârşitul lui decembrie 1940, 

răspunzând felicitărilor primite de la Antonescu în numele Armatei cu prilejul 

Crăciunului
184

, Mihai I dădea asigurări că: „Scumpa Mea Mamă şi cu Mine vă 

mulţumim din toată inima pentru bunele urări, exprimate în numele oştirii, cu 

prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului. Gândul Meu urmăreşte pretutindeni 

pe bravii Mei ostaşi ale căror sacrificii sunt demne de trecutul glorios al 

neamului nostru”
185

. La scurt timp, în 27 ianuarie 1941, în urma lichidării 

rebeliunii legionare, generalul Antonescu beneficia, cu ocazia formării noului 

cabinet cvasi-militar, de următoarea telegramă regală: „Aţi binemeritat de la 

Patrie, redându-i ordinea şi liniştea. O dată cu formarea guvernului, vă exprim 

întreaga Mea admiraţie şi încrederea. Trăiască România – Mihai R”
186

. Iar, la 5 

februarie 1941, de la Sinaia pornea scrisoarea Regelui ce-l vestea pe Antonescu 

cum că fusese recompensat, după ce la 21-23 ianuarie 1941 reprimase lovitura 

de stat legionară, cu gradul de general de armată
187

. Mulţumind, Antonescu îl 

asigura pe suveran că nu-şi făcuse „decât datoria”, precum „cel din urmă 

soldat” şi după cum „mi-o voi face şi de-acum înainte (subl. ns.)”
188

. Nu ştim 

dacă Antonescu a voit, astfel, să transmită Regelui şi Curţii un avertisment, ceea 

ce nu-i exclus, dar cu siguranţă că, din acel moment, raporturile sale cu 

suveranul au evoluat, încet dar sigur, în direcţia loviturii de stat de la 23 august 

1944. Deşi, între timp, dacă reţinem anume episoade, Mihai I l-a felicitat pe 

Conducător prin telegramă la 22 iunie 1941, fiind sigur că trupele noastre vor 
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statornici „pentru vecie dreptele graniţe ale neamului”
189

; după cum, la 28 

noiembrie 1941, atunci când trupele lui Hitler se aflau la marginile Moscovei, 

Mareşalul şi Mihai Antonescu i-au asigurat lui Mihai I şi Reginei-Mame, în 

drum spre Italia, o întrevedere particulară cu Hitler la Berlin
190

. În iunie 1943, 

Mareşalul a primit de la Mihai I această telegramă: „Cu ocazia aniversării 

Domniei Voastre, vă trimit din toată inima urări de sănătate şi fericire”
191

, un 

text, fără îndoială, anodin, comparativ cu mesajul primit tot atunci de la Adolf 

Hitler: „De ziua de naştere a Domniei Voastre, vă transmit, Domnule Mareşal, 

felicitările mele cele mai sincere şi cordiale, împreună cu cele mai bune urări 

pentru sănătatea personală a Domniei Voastre şi viitorul poporului român, ai 

căror soldaţi luptă într-o credincioasă fraternitate de arme pentru o nouă şi mai 

bună Europă”
192

.  

Un fapt trebuie stabilit precis din momentul în care, la 23 noiembrie 

1940, România a aderat la Axa Berlin-Roma-Tokio
193

, Mihai I a devenit, alături 

de Hitler şi Antonescu, membru al „troicii epistolare” ce s-a fondat instantaneu. 

Nimic straniu ori în afara legii, dar faptul nu poate fi trecut cu vederea. În 

septembrie 1940, Regele deja şi-a înştiinţat „omologii” din străinătate despre 

faptul accederii pe tronul României, între cei avertizaţi aflându-se atât Adolf 

Hitler (la 28 septembrie 1940)
194

, de la care a primit confirmarea
195

, cât şi 

Mihail Ivanovici Kalinin, în calitatea-i de preşedinte al Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.
196

. Pe acesta din urmă, Regele îl asigura, la 8 octombrie 

1940, de cea mai „înaltă stimă” şi de disponibilitatea de-a cultiva „relaţiuni de 

bună vecinătate între ţările noastre”, după ce fusese „chemat pe Tronul 

României prin ordinea de succesiune”
197

. Schimbul de mesaje Mihai I – Hitler a 

continuat, precum de Anul Nou 1944
198

 sau la 20 aprilie 1944, la aniversarea 

zilei de naştere a Führerului
199

. Probabil că acesta a fost ultimul mesaj adresat de 
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Regele României lui Hitler, după cum, tot cu un prilej similar, aniversarea zilei 

de naştere a Mareşalului la 2/15 iunie 1944, Mihai l-a felicitat pe Antonescu.  

A fost un document fundamental, întrucât, după cum vom constata, prin 

conţinut şi semnificaţie, mesajul în discuţie îngăduie să-i surprindem pe cei doi 

actori ai scenei istorice în postura lor reală. În chip precis, din punctul de vedere 

al sincerităţii raporturilor statornicite şi urmărite între ei după 6 septembrie 

1940. Este evident că, în acest caz, nu o să insistăm asupra evoluţiei (în fapt, 

involuţiei) relaţiei Mareşal-Rege pe măsura desfăşurării conflagraţiei mondiale 

din 1939-1945, mai ales în urma insucceselor forţelor Axei pe Frontul de Est. A 

predominat, se cunoaşte, o stare încordată, plină de suspiciuni, insatisfacţii şi cu 

vinovăţii de ambele părţi, Antonescu, după cum au relevat atâtea surse, fiind 

acela care ţinea „sub control” Curtea
200

. Iar situaţia a condus nemijlocit la 

lovitura de stat din 23 august 1944, iar după aproximativ doi ani, la 1 iunie 

1946, avea să fie desăvârşită, prin sancţionarea (parţială) de către Mihai I a 

sentinţei din 17 mai 1946 a aşa-zisului „Tribunal al Poporului” privind execuţia 

lui Ion şi Mihai Antonescu, Gh. Alexianu şi C. Z. Vasiliu
201

. A reprezentat 

decizia Regelui o surpriză pentru ex-mareşal? Hotărât, nu. De altfel, Antonescu 

a refuzat cu obstinaţie să apeleze la clemenţa regală, iar, înainte de-a fi condus la 

locul execuţiei de la Jilava, a declarat fără reţinere, fapt consemnat într-un raport 

din 6 iunie 1946: „Dacă mor, este pentru Bucovina şi Basarabia. De ar fi să 

reîncep, aşa face la fel ... Regele este un monstru moral, într-o lună îşi va pierde 

tronul”
202

. O prezicere care s-a adeverit, deşi termenul prognozat s-a prelungit 

cu mai multe luni! De altfel, Mareşalul Antonescu fusese avertizat şi de către 

Hitler, în cursul întrevederii lor de la Salzburg din 13 aprilie 1943. Atunci, 

Führerul, sub impresia ce-i lăsase Mihai în noiembrie 1941, când îl primise la 

Berlin, i-a atras atenţia lui Antonescu, cu gândul la asigurarea succesiunii 

Mareşalului, că „şi copiii pot deveni periculoşi, când ajung pe mâini rele”
203

. 

Hitler n-a specificat ce anume „mâini rele” avea în vedere? Însă desfăşurarea 

evenimentelor îl va confirma, în sensul precis că răul evocat se va confunda cu 

înseşi tenebrele unei conspiraţii, aceea de la 23 august 1944! Este indubitabil că 

recunoaşterea erorii de la 23 august 1944 nu putea veni de nicăieri altundeva 

mai bine decât de la inamicul ce beneficiase nemijlocit! Şi a venit, mai precis, 

din partea Moscovei... Astfel, la 19 iulie 1946, înmânându-i Regelui Mihai I, în 

Sala Tronului de la Palatul Regal din Bucureşti, Ordinul „Victoria”, cu care 

fusese distins de I. V. Stalin, mareşalul I. Tolbuhin a remarcat: „... Această 

decorare este recunoaşterea aportului personal al Majestăţii Voatsre în 

înţeleapta şi brusca întorsătură de la 23 august. Lucrul acesta nu-l va uita 
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istoria. Această decorare este simbolul care subliniază eterna prietenie între 

popoarele noastre...”
204

 Răspunzând, suveranul a dat asigurări în sensul că 

aprecia gestul lui Stalin drept „o nouă mărturie pentru apropierea şi strângerea 

relaţiunilor de prietenie între bravele popoare sovietice şi poporul român, 

prietenie care este sincer dorită de întregul Mau popor”
205

. 

Să revenim însă la documentul fundamental de referinţă. Este în discuţie 

această telegramă, expediată la 2 iunie 1944 din Sinaia: „DOMNULUI 

MAREŞAL ION ANTONESCU – CU OCAZIA ZILEI DE NAŞTERE, SCUMPA 

MEA MAMĂ ŞI CU MINE VĂ EXPRIMĂM URĂRILE NOASTRE DE MULTĂ 

SĂNĂTATE ŞI VIAŢĂ ÎNDELUNGATĂ – MIHAI R.”
206

. Pe textul telegrame, 

transmisă sub nr. 128, la orele 11, de către un anume „Popescu”, s-a specificat 

numele sergentului care a receptase la Cabinetul Militar – Sfetcu Dumitru
207

. Pe 

textul care i-a fost prezentat Mareşalului
208

, colonelul Radu Davidescu, şeful 

Cabinetului, a notat: „Răspuns imediat”, sub „mulţumirile respectuoase” 

exprimate de destinatar expeditorului. Sunt, probabil, detalii, care n-au vreo 

relevanţă în context. De vreme ce relevantă cu adevărat rămâne această urare 

histrionică: „MULTĂ SĂNĂTATE ŞI VIAŢĂ ÎNDELUNGATĂ”, primită din 

partea cuiva care, exact peste doi ani, avea să decidă, cu luciditate şi în deplină 

responsabilitate, execuţia celui omagiat anterior!!! Nu se poate afirma că acestea 

ar fi răsturnările istoriei... Ce se petrecuse într-un interval atât de scurt? Se 

prefigurase, deja, sfârşitul istoriei?  

Sau, mai degrabă, intervenise, sub presiunea grozavă a evenimentelor, 

pervertirea şi prăbuşirea caracterelor? Mai ales dacă-i avem în seamă pe actorii 

scenei istorice care au preferat să acţioneze în rolul de conspiratori de duzină
209

. 

Finalmente, se impune să mărturisim imposibilitatea de a-l contrazice pe 

comentatorul istoric în privinţa ipocriziei dedicaţiilor aşternute de autori pe 

cărţile lor prezentate unor personaje istoric. În baza documentelor prezentate şi 

examinate, se impune constatarea că ipocrizia trebuie extinsă mai cu seamă în 

cazul mesajelor oficiale din 1940-1944. Cu o observaţie: toţi cei care (dar fără 

nici o excepţie!) au preferat făţărnicia au căzut, la rândul lor, victime 

evenimentelor care au urmat. Să fi fost o consecinţă a faptului că persoanele în 

discuţie preferaseră, pur şi simplu, să se „joace cu istoria” ori o confirmare a 

unui spirit de dreptate imanentă care, mai devreme sau mai târziu, trebuie să 

intervină? Ori, mai presus de orice, reconfirmarea unei realităţi indubitabile, în 
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sensul că „ghilotina istoriei” intervine, orişicând, neiertătoare şi în absolut toate 

cazurile? 

 

 
 

Castelul Peleş, 2 iunie 1944: Regele Mihai I,  

în numele său şi al Reginei Mamă Elena, 

Transmite felicitări Mareşalului Antonescu cu prilejul împlinirii a 62 de ani 
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O încheiere, cum vedem, care nu-i de fel neglijabilă, mai ales dacă avem 

în vedere faptul că numeroşi dintre corespondenţii Mareşalului Ion Antonescu, 

la nici şase luni după lovitura de stat din 23 august 1944, s-au înghesuit să-şi 

impună „principiile” şi îndeosebi să-şi ia un loc în cadrul „societăţii civile” ce se 

năştea – ARLUS. Dintr-o lungă listă posibilă, vom reţine aceste nume: Traian 

Săvulescu, George Enescu, generalii Ilie Creţulescu şi C. Vasiliu-Răşcanu, D. 

Gusti
210

, Sabin Manuilă ş.a.
211

 Cu trimitere în primul rând la ziariştii timpului, 

dar şi la politicieni, C. Rădulescu-Motru reţinea, la 11 septembrie 1944, în 

Jurnal esenţa mutaţiei survenite: „Ieri germanii, astăzi cu ruşii”
212

. Peste câteva 

zile, la 18 septembrie 1944, acelaşi revenea: „... Procesul de mimetism reîncepe 

iarăşi cu furie ca la 48! Nu pentru a imita Apusul, ci Orientul rusesc”
213

. Dar ce-

şi propuneau mai nou arlusiştii? Să reţinem dintr-o telegramă expediată în 

decembrie 1944, de această dată, altui mareşal: „... Noi ştim că numai o 

prietenie sinceră cu U.R.S.S. poate şi va asigura ţării noastre independenţa ei 

naţională, libertatea şi înflorirea culturii... Trăiască Mareşalul Stalin!”
214

. Fără 

nici o îndoială, evenimentele trebuie interpretate, iar „spiritul” lor trebuie 

surprins, în orice clipă, dacă este posibil. Aşa cum, de altfel, sugerau şi 

expeditorii, auto-acuzându-se în fapt, nicidecum explicându-se
215

. Întrucât, după 

numai câteva luni, o notă a Serviciului de Informaţii din Bucureşti (succesorul 

SSI-ului) evidenţia în mod semnificativ că: „ÎN CERCURILE GAZETĂREŞTI 

NAŢIONALISTE SE AFIRMĂ CĂ ARLUS ÎNSEAMNĂ: ANEXAREA 

ROMÂNIEI LA UNIUNEA SOVIETICĂ”
216

. 
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MAREŞALUL ION ANTONESCU – 

ULTIMUL „DOMN” AL TUTUROR ROMÂNILOR 

După mai mult de o jumătate de veac, în mod concret de la sfârşitul 

conflagraţiei mondiale din 1939-1945, istoricii care şi-au focalizat atenţia asupra 

evoluţiei/involuţiei României în cursul ostilităţilor au investigat, vrând-nevrând, 

dosarul sau cazul Mareşalului Ion Antonescu, fostul Conducător al Statului 

Român din 1940-1944
1
.  

Învingătorii din 1945 – democraţiile occidentale şi, deopotrivă, 

Kremlinul, cu uneltele sale de la Bucureşti, în primul rând comuniştii – numai 

legalitatea nu şi-au propus s-o cerceteze, ci doar să se achite de o problemă, 

chiar dacă printr-un spectacol, la care Mareşalul şi trei dintre colaboratorii săi 

principali (Mihai Antonescu, Constantin Piky Vasiliu şi Gheorghe Alexianu) au 

„cooperat” din plin, căci, cu toţii, au dovedit la 1 iunie 1946 că au ştiut să 

moară!  

Ceea ce jalnicii scenarişti ai cvadruplului asasinat nici măcar n-au bănuit, 

după cum nu au prevăzut nici faptul că filmul cinematografic realizat, intrat 

pentru moment în posesia lor şi păstrat decenii la rând sub şapte lacăte, era, în 

fond, destinat Istoriei. De mai mulţi ani, cum se ştie, se află în circulaţie această 

peliculă românească surprinzând „execuţia” de la Jilava din 1 iunie 1946, iar 

vizionarea ei provoacă, involuntar, admiraţia, dar nu faţă de „justiţiarii” anului 

1946, ci faţă de „criminalii de război”, cum au fost şi mai sunt desemnaţi în mod 

complet eronat – într-o grabă suspectă şi dintr-o gravă eroare judiciară, în 

temeiul unor probe selectate cu mare grijă şi interpretate în „spiritul epocii”, 

dominat de atotputernicia Kremlinului asupra Europei Est-Centrale – cei 

condamnaţi de către aşa-zisul „Tribunal al Poporului” de la Bucureşti.  

Iar toată oroarea, dimpotrivă, se revarsă asupra asasinilor propriu-zişi, 

care, nefiind în stare să monteze o execuţie, au înfăptuit pur şi simplu un 

masacru
2
...  

Pe deasupra, momentul ales nu era cel mai nimerit: cu sau fără ajutorul 

Occidentului (dar, în mod sigur, cu acordul său), U.R.S.S. ocupase România, 

ameninţată a fi transformată într-o gubernie rusească, iar „Cortina de Fier” 

fusese deja trasă în inima Europei, astfel că acei ucişi, al căror deznodământ 

fusese aşteptat în mod sincer de către unii, apăreau inevitabil – în ciuda erorilor 

                                      
1
 Cf. Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin, III, Un raport nefinal, Iaşi, Casa 

Editorială Demiurg, 2008, p. 139 şi urm.; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 

2010. 
2
 Idem, Execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 

2009, passim. 
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şi limitelor lor, peste care istoricul obiectiv este forţat a nu trece – victime ale 

silniciei moscovite şi a reprezentanţilor comunişti de la putere, întrutotul şi cu 

toţii huliţi de întregul popor român umilit.  

Sursele de care dispunem indică modul cum acei care se prezentaseră la 

„procesul” din 6-17 mai 1946 al Mareşalului cu acuzaţii neacoperite de realitate 

(agresarea neîntemeiată a U.R.S.S., încălcarea normelor internaţionale de 

purtare a conflictelor, înfeudarea politică, economică şi culturală a ţării 

Germaniei naziste, cooperarea la aplicarea „soluţiei finale” promovată de Adolf 

Hitler etc. etc.) au resimţit imediat şi pe deplin toată insatisfacţia sau au intuit 

posibilitatea „rejudecării postume” a lui Ion Antonescu.  

Punctele de vedere expuse de istorici, variate şi chiar contradictorii, sunt 

demne de toată atenţia, constituindu-se într-un bun câştigat atât în privinţa 

informaţiilor noi comunicate, cât şi sub aspectul pur metodologic în abordarea şi 

aprofundarea în continuare a dosarului Antonescu.  

Este semnificativ că majoritatea istoricilor propun pe mai departe 

investigarea arhivelor române şi străine, neinstrumentarea politică a rolului 

Mareşalului Antonescu şi abandonarea studierii „cazului” din punctul de vedere 

strict al... învingătorilor în cel de-al doilea război mondial.  

 

*** 

S-au bucurat de o largă audienţă opiniile deschise – nici nu se putea să 

fie altfel! – exprimate de Mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului român 

şi preşedintele Consiliului de Miniştri, ca răspuns la interviul realizat în 1943 de 

scriitorul Ion Al. Brătescu-Voineşti pe tema comunismului sovietic
3
.  

Punctul de vedere expus de Mareşal a fost cu atât mai relevant şi mai 

şocant cu cât, în acel moment, România era deja angajată, alături de Germania şi 

de aliaţii ei, într-un război total împotriva U.R.S.S., iar, prin forţa lucrurilor, în 

ceea ce ne privea, şi în contra restului prietenilor conjuncturali ai Moscovei, 

Naţiunile Unite, în frunte cu S.U.A. şi Marea Britanie.  

Războiul României, declanşat la 22 iunie 1941, a fost de la un capăt la 

altul, deci până la 23 august 1944, unul drept, pentru repararea nedreptăţilor 

imense cauzate ţării în vara anului 1940, când U.R.S.S. ocupase teritoriile 

istorice din Est, în primul rând Basarabia şi Bucovina de Nord.  

În condiţiile concrete ale timpului, lupta României pentru restabilirea 

graniţelor istorice în Răsărit, pe Nistru, a căpătat multiple conotaţii. A fost, 

astfel, după limbajul tipic al epocii, prioritar o bătălie pentru neam şi pentru 

cruce şi, nu mai puţin, pentru zdrobirea comunismului, fapt menţionat anume de 

către Ion Antonescu în cele două documente istorice difuzate de la Bucureşti la 

22 iunie 1941: Proclamaţia către Ţară şi Ordinul de zi către Armata Română.  

                                      
3
 Interviul a fost difuzat la 22 decembrie 1943 de Radio Bucureşti, fiind citit de 

crainicul Zirra (cf. „Curierul Naţional”, Bucureşti, 23-24 iunie 2001). 
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Astfel, Ordinul de zi îndemna oştile: „... Dezrobiţi din jugul roşu al 

bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi”!, în timp ce faimoasa Proclamaţie chema 

la lupta sfântă „în contra năvălitorilor asupra civilizaţiei şi bisericii, a dreptăţii şi 

propriilor noastre drepturi”, pentru eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei, unde se 

impuneau a fi sparte „cătuşele roşii ale anarhiei şi pradei cotropitoare”.  

 

 
 

Dar, mai mult decât atât, războiul declanşat de Germania împotriva 

U.R.S.S. dăduse României lui Antonescu „mândria unei lupte puternice şi 

curajoase nu numai pentru reclădirea drepturilor naţionale, dar şi împotriva celui 

mai mare duşman al lumii: bolşevismul”. 

Caracterul doctrinar anticomunist al Războiului în Est al României dintre 

1941 şi 1944, atestat prin fapte, prin toate manifestările specifice şi prin însuşi 

caracterul regimului politic antonescian (1940-1944), nu a fost pus de nimeni la 

îndoială, nici de prieteni şi, cu atât mai puţin, de inamici, în speţă de U.R.S.S.
4
. 

Nu s-a pus în discuţie nici după răsturnarea regimului antonescian, la 23 august 

                                      
4
 Vezi, îndeosebi, C. I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, I-II, 

ediţie Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995; General P. 

Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei Sovietice. 22 

iunie 1941-23 august 1944, ed. a IV-a, Iaşi, Editura Fides, 1998; I. Ceauşescu, ed., 

România în anii celui de-al doilea război mondial, I, Bucureşti, Editura Militară, 1989; 

Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de Istorie şi 

Civilizaţie Europeană, 1995; Fl. Constantiniu, Al. Duţu, M. Retegan, România în 

război, 1941-1945. Un destin în istorie, Bucureşti, Editura Militară, 1995; I. Scurtu, Gh. 

Buzatu, Istoria românilor în secolul XX. 1918-1948, Bucureşti, Editura Paideia, 1999; D. 

C. Giurescu, România în al doilea război mondial (1939-1945), Bucureşti, Editura All, 

1999. 
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1944 şi nici după aceea, mai ales că noile structuri au fost comunizate treptat 

între 1944 şi 1948, pentru ca apoi, vreme de patru decenii, să reprezinte însuşi 

regimul comunist, adus de la Moscova la Bucureşti, sub privirile, totuşi, 

binevoitoare, ale S.U.A. şi Marii Britanii, dar cu concursul direct al comuniştilor 

de la Bucureşti.  

În modul cel mai curios, contestarea caracterului doctrinar anticomunist 

al Războiului din Est a survenit abia după... prăbuşirea comunismului în spaţiul 

european, în 1989-1991, când victoria Vestului asupra Răsăritului „pe cale 

paşnică” a stimulat, chipurile, preferinţele specialiştilor pentru alte „modele”, în 

fapt, orientarea spre o modă, care poartă un stigmat şi atât: „Made in U.S.A.!”. 

 

 
 

Revenind la interviul Mareşalului Antonescu din 1943, cuvintele sale de 

răspuns la chestionarul pătrunzător al lui Ion Al. Brătescu-Voineşti dovedeau nu 

numai o cunoaştere perfectă a sistemului comunist, ci sunau şi ca un avertisment 

a ceea ce, din nefericire, avea să urmeze pentru România şi pentru o bună parte a 

planetei: 

„Cârmuirea proletariatului, instaurată într-o mare ţară (U.R.S.S.) a 

răsturnat domnia unor tirani şi a instaurat pe aceea a altora. Cine poate afirma că 

proletariatul, care a sângerat pentru a se elibera de tiranie, are astăzi libertatea de 

a-şi spune cuvântul şi de a decide în alt fel, decât avea, unul singur, de soarta 
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lui? Democraţia, pentru a pune mâna pe putere şi pentru a se menţine, a recurs la 

demagogie, demagogia a dus la anarhie şi anarhia la cea mai groaznică tiranie”
5
. 

Cea mai groaznică tiranie ori cel mai mare duşman al lumii (potrivit 

Proclamaţiei din 22 iunie 1941) se confundau, aşadar, în viziunea Mareşalului 

Ion Antonescu, cu însuşi sistemul comunist întemeiat de Lenin şi Stalin. Este 

necesar să descoperim la Mareşal un anticomunism doctrinar? Ori, pornind de 

la realitatea geopolitică a evoluţiei României moderne – vecinătatea Rusiei –, 

care s-a tradus, în atâtea rânduri, în tragedia ţării, trebuie să admitem că, după ce 

troika Lenin – Troţki – Stalin a triumfat la Petrograd şi Moscova, apoi şi în 

imensităţile noului Imperiu Roşu de până la Pacific, pentru militarul şi omul 

politic Ion Antonescu, animat de cel mai profund şi mai curat patriotism, 

antirusismul cel mai vehement şi anticomunismul făţiş s-au întâlnit pe acelaşi 

plan.  

Ca militar, în primul rând, apoi şi ca lider politic (din 1940), Ion 

Antonescu nu s-a mulţumit nicicând să ofere doar soluţii de cabinet pentru 

combaterea şi stăvilirea pericolului şi expansiunii moscovite de culoare 

comunistă, deci cu atât mai periculoasă pentru existenţa României şi a 

civilizaţiei europene, ci s-a remarcat, înainte de orice, drept omul de acţiune.  

În 1917-1918, ca şef al Secţiei Operaţii din cadrul Marelui Cartier 

General român, locotenent-colonelul Ion Antonescu s-a detaşat ca autor al 

tuturor acţiunilor hotărâte constând în lichidarea nucleelor comuniste ruseşti din 

România (al cărei teritoriu cuprindea numai Moldova dintre Prut şi Carpaţi!)
6
.  

În decembrie 1917, tot el a elaborat cunoscutele Constatări şi aprecieri 

asupra situaţiei actuale a Armatei şi Ţării Româneşti, enumerând opţiunile 

României în cadrul conflictului general (pace separată cu Centralii; capitulare; 

dispersarea trupelor române ori retragerea lor peste Prut şi chiar peste Nistru; 

continuarea cu orice preţ a rezistenţei) în funcţie de fatalitatea evenimentelor 

survenite în Rusia vecină
7
.  

Tot el, la 2 ianuarie 1918, la Iaşi, a elaborat Studiul referitor la 

trimiterea de trupe în Basarabia
8
, pentru a se asigura condiţiile revenirii 

teritoriului dintre Prut şi Nistru la patria-mamă, lichidând ameninţările 

                                      
5
 Apud Mareşal Ion Antonescu, Un A.B.C. al anticomunismului românesc, ed. 

Gh. Buzatu, I, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Moldova, 1998, p. 13. 
6
 Vezi în V. F. Dobrinescu, Gh. Nicolescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion 

Antonescu, militar şi diplomat (1914-1940), Iaşi, Institutul European, 1994, p. 173 şi 

urm., documentul din 1926 intitulat Rezumat asupra acţiunii României în Războiul cel 

Mare, în care autorul sublinia efectul dezastruos pentru existenţa României al 

revoluţiilor ruseşti din 1917 (ibidem, p. 180-181). 
7
 Cf. V. F. Dobrinescu, H. Dumitrescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu 

şi Războiul de reîntregire a neamului, Focşani, Editura Vrantop, 1997, p. 161-167. 
8
 Ibidem, p. 173-175. 
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„bandelor roşii, care, eventual, ar încerca să restabilească, prin forţă, starea de 

anarhie care domneşte actualmente”
9
.  

Acelaşi locotenent-colonel Ion Antonescu, în primăvara-vara anului 

1919, a elaborat planul de campanie, ori a controlat direct pe Frontul de Vest 

desfăşurarea operaţiunilor trupelor române care, răspunzând agresiunii Ungariei 

Roşii, au asaltat Budapesta
10

 pentru a impune recunoaşterea drepturilor istorice 

româneşti asupra Transilvaniei, proclamate la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.  

În perioada interbelică, având funcţia de ataşat militar la Paris, Londra şi 

Bruxelles; ca participant la conferinţele militare din anii „20; în calitate de 

comandant al unor unităţi şi mari unităţi din teritoriu; ca şef al Marelui Stat 

Major în 1933-1934; ca ministru de război în 1937-1938 etc., Ion Antonescu s-a 

preocupat de pregătirea armatei
11

 pentru a face cu prioritate faţă imensului 

pericol rezultând din vecinătatea Rusiei comuniste.  

 

 
 

                                      
9
 Ibidem, p. 173. 

10
 Gh. Magherescu, Antonescu, purtătorul decoraţiei de pe pieptul Regelui, în 

Gh. Buzatu, ed., Istorie interzisă. Mărturii şi documente cenzurate despre mareşalii 

României: Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Ion Antonescu, Craiova, Editura 

Curierul Doljean, 1990, p. 51 şi urm. 
11

 Vezi L. Watts, O Casandră a României. Ion Antonescu şi lupta pentru 

reformă. 1918-1941, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994, passim. 
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Şi, atunci când s-a produs agresiunea U.R.S.S., la 26-27 iunie 1940, Ion 

Antonescu s-a prezentat personal Regelui Carol II, protestând hotărât contra 

poziţiei adoptate de Bucureşti – retragerea fără luptă a autorităţilor şi trupelor 

din Basarabia şi Bucovina de Nord. Ceea ce el n-a acceptat nicidecum, după 

cum avea să revină, adeseori, asupra faptelor (precum în scrisoarea adresată 

Regelui la 1 iulie 1940)
12

, pentru ca la 1 octombrie 1940 să observe că, dacă 

Bucureştii se decideau să reziste faţă de agresorii sovietici, „armata [română] 

s-ar fi luptat”
13

. 

Desigur că, abia instalat la conducerea guvernului român şi devenit 

Conducător al Statului, în septembrie 1940, Ion Antonescu a făcut cunoscut fără 

reţinere că nu avea să recunoască cedările teritoriale din iunie şi august 1940: 

Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania de Nord.  

Într-un atare context, generalul Ion Antonescu a explicat că fusese forţat 

de împrejurări să orienteze ţara spre Berlin
14

, unde, de la prima întâlnire cu 

                                      
12

 Cf. Pe marginea prăpastiei, I, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Scripta, 1992, 

p. 57-58. 
13

 Cf. Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 262. 
14

 Relativ la această problemă, Ion Antonescu a răspuns adeseori de-a lungul 

anilor 1941-1946, dar cu strălucire în cursul falsului proces ce i-a fost înscenat lui şi 

colaboratorilor săi în 1946. Reţinem, pentru forţa adevărului, temeinicia şi conciziunea 

expunerii, acest paragraf din faimosul Memoriu prezentat „Tribunalului Poporului” la 

15-16 mai 1946: „Sunt acuzat că am sprijinit România pe Germania, despărţind-o de 

aliaţii ei fireşti. <<Aliaţii ei fireşti>>, de la acea epocă, se prăbuşise[ră], se prăbuşise 

Franţa, se prăbuşise[ră] Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, se prăbuşise[ră] 

Polonia, Ţările Baltice şi Finlanda, se prăbuşise[ră] Liga Naţiunilor şi securitatea 

colectivă. Se prăbuşise[ră] şi toate graniţele noastre, şi procesul nu era terminat. Ungurii 

pretindeau tot Ardealul. Rusia, după cum ne-a[u] declarat-o de mai multe ori d-nii 

Ribbentrop şi Hitler, pretindea Moldova până la Carpaţi, Delta Dunării şi baze 

strategice în Dobrogea, ceea ce însemna şi pierderea acestei provincii. În faţa acestei 

perspective şi în lipsă de altceva, Regele Carol, pentru a salva Ţara şi pe el, a dat, pe 

plan economic, Germaniei tot ce i s-a pretins; a admis cursul mărcii la 60 şi chiar la 80 

[de lei]; a repudiat public garanţiile britanice; a propus Germaniei un pact de alianţă 

perpetuă militară şi politică; a cerut trimiterea unei Misiuni Militare germane, atât 

pentru instruirea cadrelor noastre, cât şi, mai ales, ca un simbol al garanţiilor date; a 

acceptat aderarea la Pactul Tripartit; a dat Germaniei monopolul exportului petrolului în 

schimbul armamentului necesar armatei, intrând astfel total, şi fără putinţă de ieşire, în 

orbita germană. Aceasta este situaţia economică şi politică internaţională pe care am 

găsit-o în septembrie 1940. Orice altă politică nu era posibilă. Orice gest de ieşire făcut 

ar fi dus la protectorat, sigur la pierderea Ardealului de Sud şi poate la ocuparea 

Moldovei, a Deltei şi a Dobrogei de către Rusia. Propunerile făcute Rusiei de 

înţelegere, în noiembrie 1940, au rămas fără răspuns. Raporturile între noi şi ruşi au 

fost, între iulie 1940 şi iunie 1941, foarte încordate. În arhiva Marelui Stat Major şi a 

Cabinetului Militar se găseşte o documentare completă. Stâlpii graniţei provizorii, 

stabilite după acceptarea ultimatumului, erau zilnic deplasaţi; se schimbau zilnic focuri; 



 241 

Adolf Hitler, la 22-23 noiembrie 1940, a atacat Dictatul de la Viena
15

, pentru ca 

mai apoi, în primele luni ale anului 1941, să aducă în discuţie Basarabia şi 

Bucovina de Nord.  

În această privinţă, în mai-iunie 1941, planurile lui Ion Antonescu s-au 

conjugat cu acelea ale lui Hitler, care, încă din decembrie 1940, pregătise o 

campanie-fulger energică împotriva U.R.S.S., prevăzută iniţial pentru 1 mai 

1944, dar amânată, din diverse raţiuni militare, pentru 22 iunie 1941
16

.  

Orientarea spre Reichul nazist, concepută şi pusă în practică de 

guvernele regimului dictatorial al lui Carol II, dar desăvârşită de regimul 

legionaro-antonescian în toamna anului 1940, nu a fost cu nimic mai presus 

imorală, în raport, de exemplu, cu alierea Marii Britanii şi a S.U.A. cu U.R.S.S. 

în războiul contra statelor Axei Berlin-Roma-Tokio în 1941-1945. Căci, în fapt, 

                                                                                                    
după urma lor cădeau morţi şi răniţi; avioanele ruse făceau zilnic incursiuni până în 

Carpaţi. D-l [Anatoli I.] Lavrentiev mi-a cerut Condominium la Dunărea Maritimă şi 

dreptul pentru vasele de război ruse de a pătrunde până la Brăila; tot d-sa mi-a cerut să 

dau din vasele şi materialul rulant şi locomotive cota corespunzătoare suprafeţei 

teritoriului ocupat [de către ruşi, adică Basarabia şi nordul Bucovinei], ceea ce nu era 

prevăzut în condiţiile ultimatumului: s-a[u] ocupat cu forţa insulele din braţul Chilia – 

decembrie 1940 – şi s-a încercat să se pătrundă cu forţa în Canalul Sulina la 2 ianuarie 

1941. Toate aceste acte de agresiune erau cunoscute de miniştrii Marii Britanii şi 

Americii. În concluzie, am mers cu Germania fiindcă am găsit ţara angajată în această 

politică şi nu putea nimeni atunci, oricine ar fi fost el, să-i dea altă orientare, fără riscul 

de a prăbuşi total Ţara. Trebuia, deci, făcută o politică de moment pentru a evita 

protectoratul cu toate consecinţele lui cunoscute” (vezi Mareşal Ion Antonescu, Un 

A.B.C. al anticomunismului românesc, II, Bucureşti, 1999, documentul nr. 105). 
15

 Gh. Buzatu, Diplomaţi români în acţiune pentru asigurarea spaţiului 

geopolitic românesc (Un studiu de caz: Dictatul de la Viena), în Naţional şi social în 

istoria românilor: Profesorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare, Iaşi, 1996-1997, 

p. 438-439. 
16

 Reţinem, din minuta întrevederii Hitler-Antonescu de la München din 12 

iunie 1941, următorul fragment extrem de semnificativ sub aspectul abordat: „La o 

remarcă a Führerului, că el se întreabă dacă România ar urma chiar începând din 

primele zile să colaboreze la acţiunea împotriva Rusiei sau dacă o rămânere a României 

în afara conflictului n-ar determina pe ruşi la o anumită reţinere faţă de frontul 

românesc, Antonescu a răspuns că el însuşi doreşte să lupte alături [de Germania] din 

prima zi. Ruşii vor bombarda zonele petrolifere şi în cazul unei neagresiuni iniţiate din 

partea României, iar România <<nu i-ar ierta lui Antonescu niciodată dacă ar lăsa 

armata română cu arma la picior, în timp ce trupele germane ar fi în marş prin România 

împotriva ruşilor>>. De aceea, el este de părere că România din prima zi trebuie să 

participe activ la luptă. La sfârşit s-a mai abordat problema Comandamentului suprem 

din România. Führerul i-a explicat lui Antonescu că el (Führerul) intenţionează să-l lase 

să apară în faţa poporului român drept comandant suprem al acestui spaţiu. [...] 

Antonescu a răspuns vizibil bucuros că el, ca soldat, acceptă cu plăcere această 

propunere de a fi comandant suprem, nu de dragul faimei, ci că promite să facă totul 

pentru a îndeplini cu succes misiunile ce îi revin”. 
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şi Germania, şi U.R.S.S. erau deopotrivă responsabile de izbucnirea 

conflagraţiei mondiale; pe plan extern practicau cel mai cras imperialism, iar ca 

linie de conduită Moscova, spre deosebire de Berlin, tindea nu numai spre un 

holocaust de rasă, ci şi de clasă! 

În concepţia lui Ion Antonescu, românii, şi nu numai ei, au fost 

ameninţaţi sute şi sute de ani de pericolul slav
17

. Imperialismul rus în secolele 

XVIII-XIX ori, în secolul XX, cel sovietic s-au succedat în chip armonios, 

exprimând, în esenţă, aceleaşi tendinţe acaparatoare. Rând pe rând, 

imperialismele moscovite s-au slujit de biserică (ţarismul) ori de ideologie 

(comunismul).  

 

 
 

Pentru stăvilirea şi eradicarea pericolului roşu – a fost opinia fermă a 

Mareşalului Antonescu – în Europa numai Germania mai reprezenta un element 

de bază. Lucru semnificativ, Ion Antonescu nu s-a pronunţat în acest sens doar 

la începutul conflictului, în 1941, când şansele victoriei germane apăreau ca 

sigure, ci chiar şi în ultimele zile ale bătăliei României în Est (august 1944), 

                                      
17

 Este interesant de reţinut că, în primele luni ale Războiului din Est, Mareşalul 

şi, mai cu seamă, Mihai Antonescu, ministrul de externe al României şi vicepreşedintele 

guvernului (1941-1944), au abordat problema şi sub aspectul ei „rasial”: al bătăliei 

angajate împotriva „mării slave” de către germanici, susţinuţi de „latinii de la Dunăre”! 
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adică atunci când totul era iremediabil compromis, pentru Europa Est-Centrală 

profilându-se, ameninţător, spectrul comunizării.  

Reamintim, în această privinţă, declaraţia făcută la 21 august 1944, la 

Slănic Moldova, de Mareşal generalului Hans Friessner, comandantul Grupului 

de Armate german „Ucraina de Sud”, ce reunea trupe germane şi române 

destinate apărării României de Nord-Est împotriva Armatei Roşii:  

„... Interesul alianţei şi al colaborării între poporul român şi poporul 

german nu cuprinde numai această perioadă de timp a războiului actual, ci se 

întinde în timpurile viitoare, atât în domeniul politic, cât şi în cel economic. 

Cum şi războiul poate să meargă spre sfârşit, Rusia va ieşi de aici mai puternică 

decât a intrat. Aceasta va însemna, aşadar, şi mai departe pentru Europa un 

pericol mare şi de durată. Poporului european căruia îi revine misiunea să 

înfrâneze aspiraţiile statului covârşitor de puternic ruso-sovietic este poporul 

german, care are în Estul şi Sud-Estul Europei un singur aliat natural: poporul 

român, care ocupă o regiune întinsă pe circa 40% din linia dreaptă a distanţei 

între Marea de Est şi Marea Neagră. Statul german trebuie să fie tare pe Marea 

de Est şi la Sud; Statul român şi poporul român trebuie să fie mare şi tare la 

Marea Neagră şi la Nord, ca să formeze un bastion contra intervenţiilor Rusiei 

Sovietice...”
18

. 

În faţa Tribunalului numit pompos „al poporului”, iar „procesul”, „al 

marii trădări naţionale”, Mareşalul Ion Antonescu şi echipa sa au fost judecaţi – 

potrivit Actului de acuzare nr. 1 din 29 aprilie 1946 – pentru dezastrul ţării şi 

crime de război.  

S-a apreciat că Mareşalul şi ceilalţi 23 de inculpaţi, dintre care şapte 

absenţi, „au trădat interesele poporului român, punând ţara în slujba duşmanului 

fascist şi hitlerist”. Acuzatorii au pretins, în chip cu totul fals, că pentru dreaptă 

judecată „am deschis arhive, am cercetat documentele, am examinat date, am 

întrebat experţi acolo unde am avut îndoială. Nu am făcut nici o afirmaţie care 

să nu fie sprijinită pe documente sau pe fapte cunoscute şi nu am tras nici o 

concluzie, înainte de a pleca de la date verificate... Am urmărit... cu sârguinţă ca 

ceea ce dezvăluim să corespundă riguros realităţii”
19

.  

Judecătorii, care vorbeau în numele comuniştilor şi falşilor democraţi de 

la Bucureşti, ori exprimau punctul de vedere al puterilor ocupante şi 

învingătoare în al doilea război mondial (U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie), 

s-au „îmbătat cu apă rece” şi s-au străduit să asigure opinia publică internă şi 

internaţională în privinţa intenţiilor lor formidabile de obiectivitate, fiind 

convinşi că, nici mai mult, nici mai puţin, jucau rolul celor dintâi istorici ai 

faptelor în derulare. „... Am fost călăuziţi – glăsuia Actul de acuzare – de o 

supremă dorinţă, şi anume: atunci când, mai târziu, în timpul de răgaz şi linişte, 

                                      
18

 Vezi Mareşal Ion Antonescu, Un A.B.C. al anticomunismului românesc, II, 

Bucureşti, 1999, documentul nr. 84. 
19

 Vezi M.-D. Ciucă, ed., Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, I, 

Bucureşti, 1995, p. 62-63. 
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se va scrie istoria dureroasă a regimului Antonescu, această istorie să fie o 

adâncire şi o completare a cercetărilor noastre şi nicidecum o dezminţire”
20

.  

Ei bine, nu a trecut nici un deceniu – nu mai vorbim de răstimpul de 

peste o jumătate de veac ce ne desparte acum de acel moment tragic! – şi 

verdictul „Tribunalului” din 1946 a apărut în adevărata lui lumină: strâmb şi 

nedrept, întemeiat pe documente alese „pe sprânceană” ori falsificate, totalmente 

insuficiente pentru a susţine tot ceea ce acuzarea se străduise să ateste: dezastrul 

României şi crimele de război. 

Generalul magistrat Ioan Dan, cel dintâi care a avut posibilitatea şi 

curajul de a investiga întreg „dosarul” procesului fantomatic din 1946, a 

concluzionat fără nici un fel de dubii:  

„Judecata [din 1946] a fost pătimaşă şi sentinţa [condamnarea la moarte 

a Mareşalului Antonescu şi a unora dintre colaboratori] era dată înainte de aşa-

zisa judecată…”
21

. 

S-a adeverit, astfel – observa înaltul magistrat – prezicerea Mareşalului 

Antonescu din scrisoarea adresată soţiei sale la 17 mai 1946, referitoare la 

modul în care „poporul român de jos” fusese constrâns să asiste neputincios la 

„opera” infamă a „Tribunalului” din Bucureşti
22

: 

„Judecata lui pătimaşă de azi nu ne înjoseşte şi nici nu ne atinge. 

Judecata lui de mâine va fi singura dreaptă şi ne va înălţa”.  

Atât Actul de acuzare, cât şi sentinţele dictate şi, mai ales, dezbaterile 

din cadrul „Tribunalului Poporului” (6-17 mai 1946) au insistat, cum era şi 

firesc, având în vedere momentul desfăşurării „procesului”, asupra pregătirii, 

declanşării şi purtării Războiului din Răsărit.  

Aşa după cum au atestat fără putinţă de tăgadă cercetările de specialitate 

din ultimele decenii, România lui Ion Antonescu a fost obligată, în toamna 

anului 1940, să se alieze cu Axa Berlin-Roma-Tokio, alături de care va participa, 

cu începere de la 22 iunie 1941, la războiul împotriva U.R.S.S.  

Războiul din Est
23

 a fost, de la un capăt la altul (22 iunie 1941-23 august 

1944), unul drept, pentru zdrobirea comunismului şi eliberarea provinciilor 

                                      
20

 Ibidem, p. 63. 
21 

Vezi I. Dan, „Procesul” Mareşalului Ion Antonescu, Bucureşti, 1993, p. 279. 
22

 Cf. Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 274. 
23

 La declanşarea războiului şi imediat după aceea a apărut o literatură foarte 

bogată privind U.R.S.S., agresiunea trupelor roşii în iunie-iulie 1940 împotriva 

României, crimele bolşevice în Basarabia şi nordul Bucovinei etc. Menţionăm în 

această privinţă: I. Vişoianu, Gh. Nicola, U.R.S.S., 1917-1941. O pată de întunerec în 

istoria civilizaţiei, Bucureşti, Socec et Co., 1941; Maior D. Stancov, Acţiunea 

subversivă sovietică. I. Propaganda, alarmismul, defetismul. Constatări şi învăţăminte, 

Bucureşti, 1941; Colonel V. Nădejde, Primejdia moscovită şi misiunea poporului 

român, Bacău, Tip. Lumina, 1941; D. Pădure, Basarabia şi Bucovina de Sus sub noua 

stăpânire. Noemvrie 1940, f.l., f.a.  
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istorice ale Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa, ocupate de către 

U.R.S.S. în vara anului 1940.  

În faimosul, de-acum, Ordin de zi către Armată din 22 iunie 1941, 

generalul Ion Antonescu a dispus: 

„Ostaşi, 

Vă ordon: Treceţi Prutul! 

Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi miazănoapte! 

Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi! 

Reîmpliniţi în trupul Ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii 

voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre!”. 

Războiul din Răsărit, aşa după cum prea bine se ştie, a fost proclamat de 

la început drept Sfânt
24

. El era purtat nu numai pentru reintrarea în drepturile 

istorice româneşti la Est ori pentru zdrobirea comunismului, ci, deopotrivă, 

pentru apărarea şi salvarea credinţei. 

Subliniem că acesta era nu numai rostul oficial al campaniei, ci astfel a 

fost perceput de către toţi cei care s-au bătut în Răsărit. „Să ne rugăm bunului 

Dumnezeu să ne ajute să făurim o Românie Mare şi Sfântă” – opina un profesor 

din Bucureşti într-o epistolă destinată fiului său pe front
25

. 

În contradicţie flagrantă cu faptele, actele şi dezbaterile „procesului” din 

1946 s-au străduit să acrediteze cele mai năstruşnice puncte de vedere privind 

caracterul „nedrept” şi „premeditat” al operaţiunii militare din 22 iunie 1941, 

denumită exclusiv „act criminal”, astfel după cum s-ar fi desfăşurat şi acţiunile 

pentru eliberarea teritoriului naţional (Basarabia şi nordul Bucovinei) ori acelea 

din interiorul U.R.S.S., până în regiunile Stalingradului şi Caucazului, adică 

tot... criminale. 

Din Actul de acuzare reţinem aceste constatări: că regimul antonescian 

şi-ar fi propus în 1940 să subjuge România lui Adolf Hitler, ţara având a servi 

„drept bază militară şi economică, bine organizată, pentru realizarea planurilor 

de agresiune [ale Germaniei] în Balcani şi contra U.R.S.S.”
26

; în acelaşi scop, 

trupele germane ar fi fost invitate să „ocupe” România
27

; aderarea Bucureştilor 

la Pactul Tripartit în 23 noiembrie 1940 a echivalat cu recunoaşterea „spaţiului 

vital” şi a „ordinei noi” naziste în Europa, cu susţinerea „politicii imperialiste a 

hitlerismului şi a fascismului”
28

; „echipa scelerată” a lui Ion Antonescu, 
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 Vezi M. Antonescu, Războiul Sfânt. Cuvânt către Români rostit la Radio în 

ziua de 22 iunie 1941, Bucureşti, 1941, 19 p. 
25

 Vezi Al. Lascarov-Moldovanu, Scrisori din război. Din anul vitejiei 

româneşti – 1941, Bucureşti, 1942, p. 101. Vezi şi G. Macrin, Războiul dreptăţii, 

Bucureşti, Editura Dacia Traiană, 1943, passim; D. Pădure, Sub călcâiul comunist. 

Pagini de crud adevăr, [Bucureşti, 1941], passim. Acest din urmă autor, care-şi datează 

ultimele rânduri 15 iunie 1941, îndemna la „întregirea ţării” (p. 24). 
26

 Apud M.-D. Ciucă, op. cit., I, p. 66. 
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 Ibidem, p. 68-71. 
28

 Ibidem, p. 73. 
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sprijinită de liderii reacţionari ai P.N.Ţ. şi P.N.L. (?!), a „deschis frontierele 

ţării” trupelor germane pentru a înfăptui agresarea U.R.S.S.
29

 ş.a.m.d.  

Războiul din Răsărit – desprindem, în continuare, din Actul de acuzare – 

ar fi reprezentat, chipurile, culmea trădării şi a crimelor înfăptuite de regimul 

antonescian. Războiul a fost „nebunesc”, cu urmări incalculabile, 

dezastruoase
30

. 

Declanşarea operaţiunii eliberatoare de la 22 iunie 1941 a fost blamată şi 

sancţionată de „Tribunal”, atât acţiunea în sine, cât şi modul în care s-a purtat 

ea, ceea ce îngăduia să se presupună, fără dificultate – de la deschiderea 

„procesului”, la 6 mai 1946 – tot ce-i aştepta pe unii dintre reprezentanţii 

regimului Antonescu aflaţi în boxa acuzaţilor, în frunte cu însuşi Mareşalul: 

„Crima de agresiune contra U.R.S.S. nu constă numai în realizarea 

planului banditesc imperialist de jaf şi cotropire. Ea se angrenează prin modul 

cum războiul a fost premeditat şi condus. Aşadar, crima clicilor fasciste-

reacţionare, în frunte cu Ion Antonescu, îmbracă un dublu aspect: jefuirea, 

cotropirea şi exterminarea populaţiei din teritoriile ocupate şi trimiterea cu 

cruzime la moarte într-un război de jaf a sute de mii de tineri români”
31

.  

De unde, acest verdict: „Dacă intrarea în război este o crimă, continuarea 

lui este [a fost] o agravantă şi mai mare”
32

. 

Aşa cum era de aşteptat, Mareşalul Ion Antonescu a fost chestionat în 

privinţa Războiului din Răsărit în cursul interogatoriului la care a fost supus, 

chiar în prima zi a „procesului”. În zadar preşedintele „Tribunalului”, Alexandru 

Voitinovici şi unii dintre „acuzatorii publici” (Vasile Stoican sau Dumitru 

Săracu – nume predestinat!) s-au străduit să-i creeze probleme acuzatului.  

Ion Antonescu a replicat, consecvent, cu claritate şi demnitate. 

Precizările Mareşalului la „capcanele” ce i-au fost întinse de acuzare (precum 

întrebarea lui Vasile Stoican: „Dacă nu avea intenţia de a ocupa teritoriile 

U.R.S.S.-ului, ce a căutat cu trupele române până la Stalingrad?”), cu adevărat 

s-au adresat Istoriei, iar nu Curţii improvizate, manevrată din interiorul şi din 

exteriorul ţării şi debusolată sub imperiul patimii ce o copleşea.  

Unele dintre răspunsurile Mareşalului Antonescu trebuie avute, 

necondiţionat, în atenţie de către istoricii de azi şi de mâine: 

1. În privinţa caracterului „premeditat” al ofensivei de la 22 iunie 1941, 

imputat de „Tribunal”, Ion Antonescu a observat:  

„Este un principiu militar... [...] Statele Majore de pretutindeni, pentru 

orice acţiune de război, au în vedere ipoteze cu zeci de ani înainte şi 

prospecţionează tot timpul” (subl. ns.)
33

. 
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 Ibidem, p. 75. 
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 Ibidem, p. 76. 
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 Ibidem, p. 77. 
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 Cel mai strălucit răspuns în privinţa „premeditării” agresiunii împotriva 

U.R.S.S. Ion Antonescu l-a formulat în menţionatul Memoriu înaintat „Tribunalului 
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2. Respingând o dată mai mult planificarea „crimei” de „agresiune” 

contra U.R.S.S., atunci când lucrurile s-au petrecut exact invers, şi referindu-se 

la momentul începerii ostilităţilor, Ion Antonescu a asigurat „Tribunalul” că: 

                                                                                                    
Poporului” la 15-16 mai 1946 (cf. textul în Un A.B.C. al anticomunismului românesc, 

II, documentul nr. 105): „... Am fost acuzat că am premeditat războiul contra U.R.S.S. 

S-a sprijinit această afirmaţie cu planurile găsite la Marele Stat Major şi cu crâmpeie de 

discuţii extrase din conversaţiile pe care generalul [Alexandru] Ioaniţiu le avea cu 

generalul [Erik] Hansen, şeful Misiunii Militare. Am explicat în şedinţă publică că 

planurile se încadrau în lucrările cu caracter tehnic al ipotezelor de război, defensiv sau 

ofensiv, pe care orice armată din lume le întocmeşte anual, pentru apărarea graniţelor 

ţării în eventualitatea războiului. Ar fi o crimă de trădare dacă nu s-ar face. Franţa a fost 

zdrobită în 1870 pentru că nu a avut pregătite aceste planuri. Discuţiile cu Hansen erau 

o consecinţă a cadrului politic internaţional în care eram situaţi. Primisem garanţiile 

Germaniei. Germania trebuia să lupte, conform acestor garanţii, alături de noi în caz de 

violarea graniţelor. Aveam astfel de planuri militare şi în cadrul Micii Înţelegeri, a[l] 

Înţelegerii Balcanice şi cu Polonia. Pentru ca să ajungi la planuri, trebuie să ai discuţii. 

Dar germanii afirmau totdeauna că au înţelegere cu Rusia şi, la graba şi dorinţa 

ofiţerilor noştri de a spăla onoarea armatei şi a înlătura nedreptatea din 1940, ei 

răspundeau că: <<nu vor ataca Rusia şi planurile trebuiau să fie numai de apărare>>. Eu 

însumi, după întoarcerea de la Berlin şi în alte ocazii, până în aprilie 1941, am declarat 

textual în Consiliile de Miniştri, când se analiza politica externă: <<Problema graniţelor 

de Est este cea mai complicată. Nu o putem soluţiona noi. Se va rezolva la pacea 

generală, pe plan european şi în cadrul politicii mondiale>>. Pentru problema 

Ardealului, am raportat în Consiliul de Miniştri ceea ce îi spusesem lui Hitler: <<O 

vom soluţiona singuri când va veni momentul potrivit>>, făcând afirmaţiunea că, 

<<dacă 16 000 000 de Români nu vor fi în stare să scoată din robia ungurească cele 1 

300 000 Români, să piară cei 16 000 000>>. Iată poziţia luată de mine faţă de 

soluţionarea problemelor pe care le puneau României <<Arbitrajul>> de la Viena şi 

ultimatumul rus. Nici o premeditare. Am fost acuzat că am făcut un război de agresiune 

în 1941 şi, deci, România trebuia să sufere consecinţele agresorului şi eu am fost pus în 

categoria criminalilor. Am arătat mai sus care erau raporturile cu Rusia în 1940 şi 1941. 

Adaug că, pe când Rusia a ţinut în lungul noii linii circa 35 divizii, eu demobilizasem 

toată armata şi nu lăsasem în Moldova decât 4 divizii de infanterie, cu efective sporite, 

3 divizii cavalerie şi 2 [de] vânători de munte nemobilizate (valoare 1,5 divizii). Am 

fost pus la curent cu hotărârea de a se ataca Rusia numai în mai 1941 şi de data atacului 

la 10 iunie 1941. Dovada că nu am avut intenţia să particip la operaţiuni, decât până la 

limita revendicărilor şi drepturilor noastre, o face faptul că nu am mobilizat decât o 

treime din forţe şi nu am exercitat comanda decât până la Nistru. Nu pot fi socotit 

agresor, fiindcă România era în stare de război cu Rusia din 1940 iunie, când Rusia a 

fost agresorul. Acceptarea ultimatumului nu a fost decât o retragere strategică şi politică 

la care recurge orice ţară, orice om, când este surprins fără sprijin şi nu este în măsură 

de a se apăra. Din iulie 1940 până în aprilie 1941, actele izolate de agresiune parţiale 

ruse au continuat. Am arătat aceasta mai sus. Deci, în iunie 1941 am atacat în cadrul 

unui război început în 1940 şi, cum orice atac este un act de agresiune, nu pot fi 

considerat agresor decât numai în acest sens, şi, deci, nu pot fi încadrat în Pactul 

[Briand-]Kellogg”.  
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„Războiul s-a declanşat prin surprindere pentru noi. Nu eram pregătiţi 

pentru el...”
34

.  

3. Relativ la scopul fundamental al Războiului din Răsărit, contestat cu 

vehemenţă şi în mod repetat de către „Tribunal”, şi anume că eliberarea 

teritoriilor străvechi româneşti ar fi fost în discuţie, Ion Antonescu a declarat cu 

fermitate, indiferent de verdictul ce-l aştepta, că acţiunea peste Prut, alături de 

Germania şi aliaţii ei, o angajase numai „pentru recuperarea provinciilor din 

Est, care ne fuseseră luate cu un an înainte”
35

. 

4. Chestionat de preşedinte dacă, la declanşarea războiului, ar fi fost 

confruntat cu vreo opoziţie, Mareşalul a precizat: „Nici una”. 

 

 
 

Preşedintele „Tribunalului” insistând şi asigurând că dispunea de 

proteste scrise referitoare la problemă, Ion Antonescu a revenit, făcând trimitere, 

mai mult ca sigur, la documentele ce puteau fi atribuite extremei stângi, în frunte 

cu P.C.R., aflată în slujba Moscovei:  

„Nu-mi amintesc [de protestele scrise]. Şi depinde cine le face. Trebuie 

să le facă persoane responsabile şi persoane care se cade să vorbească în 

numele poporului român, acelea care aveau adeziunea maselor. Dacă sunt 
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 Ibidem, p. 199. 
35

 Ibidem, p. 197. 
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aceste persoane şi le-am văzut şi nu le-am luat în considerare, sigur că răspund. 

Dar nu există proteste şi indicaţiuni de la persoane care erau obligate să 

vorbească în numele neamului românesc”
36

. 

5. Stăruind, în sfârşit, asupra întrebării: „Ce-a căutat la Stalingrad?”, al 

cărei răspuns a preocupat atât de mult „Tribunalul” din 1946 şi, ulterior, pe toţi 

istoricii, Mareşalul Ion Antonescu a oferit aceste precizări:  

„... Când o ţară se angajează într-un război, armata acestei ţări trebuie 

să meargă până în fundul pământului pentru ca să distrugă forţele inamice, să 

câştige războiul. Este un principiu capital de conducere strategică a 

operaţiunilor militare, care s-a aplicat de la romani şi până astăzi. Căutaţi în 

istoria secolelor şi veţi vedea că nimenea nu s-a oprit la frontieră
37

, 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 Zama 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... [Aici, 

preşedintele „Tribunalului” îl întrerupe pe cel interogat, solicitând să i se aducă 

drept probe... „raţiuni militare”, drept care Mareşalul continuă:] 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 

[României], 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”
38

. 

Toate argumentele expuse de Ion Antonescu şi documentele aflate la 

dispoziţie nu au fost suficiente pentru ca „Tribunalul” să ajungă la o concluzie 

fermă şi reflectând realitatea. Dimpotrivă.  

În Hotărârea nr. 17, din 17 mai 1946, „Tribunalul Poporului” din 

Bucureşti, în capitolul special rezervat ex-mareşalului României, a reţinut:  

„... Astfel, data de 22 iunie 1941, când Hitler a declarat război împotriva 

U.R.S.S., găseşte România cu totul aservită politicii germane şi aceasta prin 

fapta acuzatului Ion Antonescu şi a celor care l-au secondat în politica sa, 

comiţând cea mai mare crimă petrecută în istoria poporului român, alăturându-

se Germaniei hitleriste, la agresiunea contra popoarelor din Rusia Sovietică, 

care doreau o colaborare paşnică cu poporul român. Această crimă a avut 

urmări dezastruoase şi prin aceea că nemţii au folosit armata noastră, în cursul 

luptelor, în situaţiunile cele mai primejdioase şi deasupra puterilor omeneşti; 

că, în acelaşi timp, acuzatul Ion Antonescu, în două scrisori consecutive, îl 

asigură pe Hitler că va merge până la capăt cu acţiunea ce a pornit în Răsărit, 

                                      
36

 Ibidem, p. 199. 
37

 În 1943, generalul Constantin Pantazi, ministru de Război, a făcut o 

declaraţie, reţinută de către autorităţile militare ale S.U.A., în sensul că securitatea 

naţională a României nu se apăra la frontiere (cf. L. Watts, O Casandră a României. Ion 

Antonescu şi lupta pentru reformă. 1918-1941, p. 14). 
38

 Ibidem, p. 205. 
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adăugând că nu pune nici o condiţiune şi nu discută cu nimic această cooperare 

militară pe un nou teritoriu... (subl. ns.)”
39

.  

În consecinţă, „Tribunalul”, constatând delictul de „crimă de dezastrul 

ţării, prin săvârşirea crimei de război”, l-a condamnat pe Ion Antonescu la zece 

ani degradare civică, la detenţiune grea pe viaţă şi, prin şase capete de acuzare 

cuprinse în tot atâtea alineate, la pedeapsa cu moartea. Potrivit Codului Penal în 

vigoare în 1946, condamnatul trebuia să execute numai una dintre pedepse, şi 

anume pe cea mai grea, adică pedeapsa cu moartea
40

.  

Cercetările istoricilor, descoperirea unor noi documente în arhive, 

intervenţia factorului timp în analiza şi aprecierea evenimentelor din 1939-1945, 

precum şi, cel mai recent, războiul din Iugoslavia, îndeamnă astăzi pe specialişti, 

şi nu numai, la regândirea şi rediscutarea „cazului” Mareşalului Ion 

Antonescu.  

Acest nou „proces” fiind în curs, ne îngăduim să subliniem, în baza 

documentelor şi în perspectiva distanţei în timp ce ne separă de evenimentele 

studiate, temeinicia profeţiilor Mareşalului, cuprinse în Testamentul politic 

expus la ultima şedinţă a „Tribunalului” din mai 1946: 

„Scump popor român, 

[...] Am luptat în două războaie
41

 pentru gloria ta! [...] 

Las Ţării tot ce a fost mai bun în guvernarea mea. Tot ce a fost rău iau 

asupra mea, în afară de crimă! 

Acest război, care s-a sfârşit cu înfrângerea Germaniei hitleriste, nu va 

pune capăt conflictului mondial deschis în 1914. 

Prevăd un al treilea război mondial, care va pune omenirea pe 

adevăratele ei temelii sociale. Ca atare, dv. şi urmaşii dv. veţi face mâine ceea 

ce eu am încercat să fac astăzi, dar am fost înfrânt! Dacă aş fi fost învingător, 

aş fi avut statui în fiecare oraş al României.  

Cer să fiu condamnat la moarte şi refuz dinainte orice graţiere.  

[...] Am terminat!...”
42

 

 

                                      
39

 Ibidem, II, p. 220. 
40

 Ibidem, p. 278-279. 
41

 Trimitere la campaniile României din primul şi al doilea război mondial, 

respectiv: 1916-1918 şi 1941-1944. De remarcat că, în Memoriul înaintat „Tribunalului 

Poporului”, Mareşalul Antonescu vorbea de patru războaie în care luptase pentru 

România, ceea ce nu era exagerat; adică, alături de cele deja menţionate, el aducea în 

atenţie şi campania din 1913 din Bulgaria (al doilea război balcanic) şi campania din 

1919 din Ungaria. 
42

 Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, p. 336. 
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„DECENIUL BARBARIEI”: 

ROMÂNIA SUB PUMNUL DE FIER AL LUI I. V. STALIN 

(1944-1953) 

„ … Dacă uriaşul, care se numeşte Imperiul rus, 

ar avea o inimă, aş spune că Kremlinul  

este inima acestui monstru: 

De fapt, îi este capul” 

(Marchizul De Custine,  

Scrisori din Rusia. Rusia în 1839). 

 

 

În cursul Războiului din Răsărit (1941-1944), România şi-a aflat aliaţi nu 

numaidecât în Germania sau Italia, în sateliţii Axei, ca şi printre unele state 

neutre ori neimplicate în ostilităţi. Pentru scurt timp, Bucureşti au beneficiat de 

anume „semnale pozitive” chiar de la Washington, de exemplu
1
, pentru ca 

S.U.A., ulterior, aveau să se situeze în tabăra Naţiunilor Unite. Pierderea 

Războiului din Est a intervenit direct în urma operaţiunilor de pe front, dar şi a 

actului nenorocit de la 23 august 1944
2
, după care România a rămas singură în 

faţa Kremlinului stalinist, deci a Rusiei care, timp de secole, a reprezentat un 

pericol real pentru Ţările Române, apoi pentru România, invadate şi ocupate 

anterior în cel puţin 11 rânduri. 

Dar, atunci, în 1944, ameninţarea dinspre Răsărit s-a dublat, ca să 

spunem astfel, întrucât pericolul care se profila venea nu numai din direcţia 

                                      
1
 Cf. Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. I, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 351-354; ediţia a II-a anastatică, 

Iaşi, Tipo Moldova, 2009. 
2
 Vreme de decenii, istoricii români şi străini au avut în vedere numai 

consecinţele „pozitive” ale loviturii de stat pentru desfăşurarea conflagraţiei din 1939-

1945 în folosul Aliaţilor, neglijând soarta României. Lipsa perspectivei istorice, 

blocarea izvoarelor, conjunctura politică până în 1989 şi intervenţia cenzurii partidului 

unic (inclusiv ori, mai ales, în România) explică erorile în discuţie, de care ne-am făcut 

culpabili noi înşine (cf. Gh. Buzatu, ed., Actul de la 23 august 1944 în context 

internaţional. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 

passim; ibidem, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010). Vezi însă Corneliu 

Crăciun, Dicţionarul comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 1944, Bucureşti, 

Editura Primus, 2009, passim. 
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imperialismului moscovit (rus sau sovietic, indiferent de culoare)
3
, ci şi din 

riscul imens, care s-a dovedit mai apoi cât se poate de justificat, ca U.R.S.S. să 

procedeze, în Europa Est-Centrală, „eliberată” prin 1944-1945 de Armata Roşie, 

la schimbarea regimurilor social-politice existente, pentru a-şi impune guverne 

marionetă pro-moscovite şi realiza o comunizare rapidă şi forţată. Trimitem în 

acest sens la cunoscuta declaraţie categorică făcută în aprilie 1945 de I. V. Stalin 

lui I. B. Tito în sensul că, acolo unde aveau să ajungă trupele sovietice (era în 

etapa finală a celui de-al doilea război mondial), trebuia să se instaleze sistemul 

moscovit. România nu făcea excepţie, mai ales că după 23 august 1944 ea 

fusese lăsată singură în faţa colosului sovietic
4
. Ea n-a fost numaidecât 

abandonată de Occident drept pedeapsă pentru participarea anterioară la 

conflagraţia secolului de partea Germaniei, dar S.U.A., Marea Britanie şi, cu atât 

mai puţin Franţa, nu au fost realmente în măsură în acele moment să suporte ori 

să încurajeze materialmente sau altcum rezistenţa antisovietică a Bucureştilor. 

Dar, ceea ce a fost mai grav, politica Occidentului a fost practic minată, fapt ce 

se va constata ulterior, de calcule eronate. Pericolul pentru România deveni 

extrem, în anume momente fiind în discuţie însăşi existenţa statului. Şi aceasta 

în funcţie de intenţiile liderilor de la Kremlin, ca şi de evoluţiile internaţionale, 

de care au depins direct aprofundarea ocupaţiei şi stalinizarea, dar şi înglobarea, 

integrală sau parţială, a României în U.R.S.S. În fapt, procesul debutase deja, 

cum se ştie, prin includerea „din mers” de către trupele sovietice, în primăvara-

vara anului 1944, a Basarabiei şi Bucovinei de Nord în U.R.S.S., pe motivul că 

provinciile istorice româneşti mai făcuseră parte din Imperiu, ambele ori separat, 

înainte de 1918 ori în 1940-1941. Situaţia lor avea să fie oficializată prin 

Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947, iar lor avea să li se adauge, în 

mai 1948, Insula Şerpilor. Profesorul Alexandru V. Boldur, unul dintre cei mai 

asidui studioşi ai istoriei Basarabiei şi ai imperialismului rus sau sovietic, a 

subliniat în prefaţa unei cărţi rămasă în manuscris şi recent valorificată că, la 23 

august 1939, „a izbucnit pe neaşteptate, ca urmare a înţelegerii dintre Hitler şi 

Stalin, imperialismul sovietic. Imperialismul din trecut al ţarilor ruşi este acum 

adâncit şi amplificat. Această nouă formă a imperialismului rus tinde la 

anihilarea naţiunii române din Basarabia şi Bucovina de Nord. Rusificarea şi 

aservirea provinciilor româneşti îşi au la bază o teorie sovietică falsă, potrivit 

căreia naţiunile nu prezintă un factor principal al preocupărilor omenirii şi, o 

dată cu trecerea lor la socialism, ele urmează a fi contopite în ansamblul 

                                      
3
 Recomandăm excelenta sinteză (de obicei ignorată, dacă nu cumva 

necunoscută) datorată Dr. Petre Mihail Mihăilescu  – România în calea imperialismului 

rus. Rusia, România şi Marea Neagră, Bucureşti, 1944. „În faţa imperialismului rus 

dezlănţuit – considera autorul – se găseşte România; ea continuă să reprezinte 

principalul obstacol în calea acestui imperialism (subl. ns.) ” (ibidem, p. 9-10).  
4
 Aspecte investigate de noi anterior  – Gh. Buzatu, România şi Războiul 

Mondial din 1939-1945, Iaşi, 1995, p. 257 şi urm.; idem, România şi Marile Puteri, 

1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 445 şi urm. 
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velicorus”
5
. Pe de altă parte, potrivit reputatului filosof C. Rădulescu-Motru, 

România, ajunsă pe mâna comuniştilor indigeni, „agenţi” ai Moscovei în toată 

regula
6
, cu Ana Pauker ameninţând să devină „regină” în locul regelui Mihai I

7
, 

s-a confruntat cu reale proiecte de „încorporare” în U.R.S.S. (?!)
8
 … 

 

*** 

Pentru evoluţia/involuţia unei importante arii a bătrânului continent – 

aceea pentru care în 1945-1946 s-a trasat faimoasa Cortină de Fier şi care a 

rămas, în spatele ei, sub ocupaţia nemijlocită şi brutală a U.R.S.S. – al doilea 

război mondial a constituit un eveniment de o copleşitoare semnificaţie. Se 

poate afirma, fără nici o reţinere, că războiul, prin „realităţile” pe care le-a 

impus în Europa, a reprezentat începutul şi sfârşitul tuturor relelor. Faptul este 

de la sine înţeles de vreme ce temutul lider al U.R.S.S., I. V. Stalin, ajuns în 

postura de prim-învingător în primăvara anului 1945, îi declara tot pe 

atunci lui I. B. Tito că, spre deosebire de conflagraţia din 1914-1918, în 

conflictul în curs de încheiere situaţia se schimbase radical, în sensul că 

acela „care ocupă un teritoriu îşi impune şi sistemul său social. Fiecare îşi 

impune sistemul său acolo unde ajunge armata sa. Altfel nici nu poate fi”
9
. 

Înfierbântat, „ţarul roşu” de la Kremlin a precizat chiar că… „acum 

socialismul este posibil şi sub monarhia engleză”
10

. „Opera” războiului a fost 

desăvârşită, mai ales în 1944-1947, pe calea diplomaţiei. Evoluţiile sunt prea 

bine cunoscute pentru a intra în detalii, pentru că, în perioada de referinţă, Stalin 

şi colaboratorii săi apropiaţi, în frunte cu V. M. Molotov, titularul Externelor de 

la Moscova, au smuls realmente partenerilor lor din Coaliţia Antifascistă, în 

primul rând Statelor Unite ale Americii şi Marii Britanii, recunoaşteri decisive 

în ceea ce priveşte plasarea Europei est-centrale în „sfera de interese” a U.R.S.S. 

pentru epoca postbelică. Negocierile în acest sens, antamate prin 1942-1943, au 

fost concretizate în 1944-1945 sau în 1946-1947, prin sistemul tratatelor de pace 

impuse foştilor sateliţi ai Germaniei naziste, în speţă României, Ungariei, 

Bulgariei şi Finlandei. Acolo unde însă, în epocă, diplomaţia a eşuat, procesul a 

fost aprofundat de desfăşurările „războiului rece”, care a succedat nemijlocit 

ostilităţilor calde” dintre 1939 şi 1945, ele separându-i complet şi pentru multe 

decenii pe Marii Învingători din 1945: U.R.S.S. – pe de o parte, S.U.A., Marea 

Britanie şi susţinătorii lor – pe de altă parte. În iulie 1947 surveni, în context, 

refuzul statelor de sub dominaţia sovietică (Polonia, România, Ungaria, 

                                      
5
 Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic şi România, Bucureşti, Editura 

Militară, 2000, p. 22.  
6
 C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri, III, 1945, Bucureşti, Editura 

Floarea Darurilor, 1999, p. 373. 
7
 Ibidem, p. 425, 446. 

8
 Idem, IV, 1946, p. 60.  

9
 Milovan Djilas, Întâlniri cu Stalin, Craiova, 1990, p. 74-75.  

10
 Ibidem, p. 74. 
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Bulgaria, Cehoslovacia, Albania şi … Finlanda) de a accepta Planul Marshall, 

evenimentul consacrând „ruptura Europei”
11

. Şi aceasta nu era totul. Pentru că, 

din anii războiului mondial, serviciile secrete sovietic şi organismul creat anume 

pentru fomentarea revoluţiei proletare mondiale, am numit Kominternul (1919-

1943), succedat de mai multe birouri speciale şi, în urmă, de Kominform, s-au 

pregătit pentru momentul în care forţele armate ale U.R.S.S., respingându-i pe 

agresorii germani ori pe aliaţii lor (dintre care România şi Finlanda luptau 

pentru refacerea integrităţii lor teritoriale, pentru respectul independenţei şi 

suveranităţii lor naţionale), ar fi trecut la „eliberarea” ţărilor Europei est-

centrale, în Polonia şi România, în Cehoslovacia şi Ungaria sau în zona 

Balcanilor trebuia ca – aşa după cum i-a prezis Stalin lui Tito – în urma 

tancurilor roşii să fie implementate noi regimuri social-politice, după chipul şi 

asemănarea celui moscovit. Totul a fost preparat în detaliu, astfel că, în clipa 

oportună, sovieticii, acţionând în forţă şi fără nici un respect faţă de tradiţiile 

locurilor ori faţă de legile internaţionale, au procedat la instalarea unor guverne 

marionetă atât la Bucureşti cât şi la Varşovia, atât la Praga cât şi la Budapesta, la 

Sofia, Tirana şi chiar în sectorul estic al Berlinului, proiectat capitală a zonei de 

ocupaţie roşie din Germania. Nu s-au pus probleme în privinţa statelor baltice, 

acestea urmând să fie pur şi simplu absorbite în Imperiul sovietic în baza 

„transformărilor istorice” deja operate de Kremlin prin 1939-1940 în litera 

acordurilor secrete Hitler-Stalin. Toate acestea explică zguduirile suportate în 

1944-1945 de ţările Europei est-centrale, confruntate în egală măsură cu 

ocupaţia sovietică (proclamată „eliberare” de către agenţii Moscovei reuniţi în 

partidele comuniste din ţările vizate) şi cu „procesele revoluţionare” declanşate 

şi derulate sub protecţia tancurilor şi a forţelor de securitate ruseşti. S-au creat, 

în acest mod, „condiţiile propice” pentru schimbarea regimurilor social-politice 

existente şi adoptarea „modelului” moscovit. Un specialist precum Jean-

François Soulet, la care am făcut trimitere în capitolul I, a relevat că, deja din 

1944-1945, Armata Roşie devenise „omniprezentă” în Europa orientală şi 

balcanică
12

.Aşa după cum am mai subliniat
13

, în statele comunizate după 1944 

în Europa Est-Centrală modelul sovietic a fost impus cu brutalitate şi prin forme 

oarecum distincte. În general, însă, forţele Armatei Roşii ori ale NKVD-ului, 

consilierii sovietici şi comuniştii locali (aflaţi de ani şi ani în serviciul 

Kremlinului) au avut rolurile esenţiale. Un rol esenţial a revenit „comuniştilor 

locali”, deşi mulţi erau alogeni, de tipul lui Enver Hodja în Albania; Gheorghi 

Dimitrov în Bulgaria; Gotwald Klement în Cehoslovacia; Wladislaw 

                                      
11

 André Fontaine, Istoria războiului rece, II, Bucureşti, 1992, p. 104; Wilfried 

Loth, Împărţirea lumii. Istoria războiului rece. 1941-1955, Bucureşti, Editura 

Saeculum I.O., 1997, p. 132 şi urm. 
12

 Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până 

în zilele noastre, Iaşi, 1998, p. 22-23.  
13

 Cf. Gh. Buzatu, Sistemele totalitare: „modele” de export/import, în 

„Arhivele Totalitarismului”, Bucureşti, nr. 22-23/1999, p. 8-11.  
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Gomulka şi Boleslaw Bierut în Polonia; Matyas Rakosi şi Laszlo Rajk în 

Ungaria, Wilhelm Pieck şi Walter Ulbricht în Germania de Est ş.a.
14

 În 

România s-au „remarcat” Emil Bodnăraş, Ana Pauker, Gh. Gheorghiu-Dej, 

Vasile Luca, Teohari Georgescu sau Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a., deşi au fost 

neglijaţi – intenţionat ori nu? – cei „de jos”. Aşa, spre exemplu, ex-prizonierii 

români din lagărele din U.R.S.S. şi care, în 1943-1945, au devenit cursanţi ai 

şcolilor speciale dirijate de paukerişti. Ei au fost selectaţi, cu atâţia ani înainte ca 

sistemul să funcţioneze la Bucureşti, pe principii de clasă. O serie de 87 de 

cursanţi din 1944-1945 a fost alcătuită din: 17 muncitori, l3 slujbaşi în fabrici, 

31 de ţărani, 3 slujbaşi în întreprinderile comerciale, 2 învăţători, 21 de 

meşteşugari, 6 funcţionari de stat şi 4 cadre sub-ofiţereşti
15

 În şcolile sovietice ei 

au primit cele dintâi informaţii despre canoanele „modelului” comunist, şi 

anume:  

1. La tematica cercului de „ziaristică”:     

  - Lenin şi Stalin despre rolul presei;  

 - Presa sovietică;  

 - Cum se scriu o notiţă, o informaţie, un articol de ziar;  

  - Organizarea materialului;  

 - Cum se poartă o campanie de presă 
16

. 

2. La tematica cercului de „propagandişti” comunişti bibliografia 

completă presupunea:  

  - Scurtele biografii ale lui Lenin şi Stalin;  

  - Extrase din Constituţia U.R.S.S. (din 1936); 

  - Date economico-geografice despre U.R.S.S.;  

  - Rusia – prieten „de veacuri” al românilor;  

  - Divizia „T. Vladimirescu” – exemplu al prieteniei sovieto-

române;  

  - Cultura în U.R.S.S.
17

. 

Nu se poate susţine că lecţiile audiate au fost lipsite de rezultate. Să-i 

ascultăm însă pe unii dintre cursanţi avansând răspunsuri şi soluţii chiar în 

lucrările lor de seminar: 

- „… În ţară de voi fi voi lupta – se angaja un combatant al „cauzei” – 

alături de oamenii cinstiţi, democratici, care au luptat şi luptă pentru binele 

poporului întreg. Voi fi vigilent în tot momentul şi voi demasca pe toţi agenţii 

fascismului care ar căuta să provoace ceva în dauna ţării mele. Nu voi uita 

niciodată să spun adevărul despre Uniunea Sovietică pentru ca tot poporul, din 

                                      
14

 Vezi, supra, în capitolul I. Pentru detalii Hugh Seton-Watson, The East 

European Revolution, ediţia a II-a, London, 1952; J. F. Brown, Eastern Europe and 

Communist Rule, London, 1988.  
15

 Vezi Rossiiskii Ţentr Hraneniia i Dokumentaţii po Noveişei Istorii, Moskva, 

fond 495, opis 286, dosar 55, f. 11.  
16

  Ibidem, f. 19. 
17

  Ibidem, f. 24. 
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cel mai îndepărtat cătun, să afle cum trăieşte poporul sovietic şi ce trebuie să 

facem pentru a ajunge şi noi la acea formă progresivă a societăţii]…”
18

. 

- „… Cunoscând acum – mărturisea un altul (Radu Vodă, funcţionar) – 

dezvoltarea societăţii şi cum merge de la o treaptă inferioară la una superioară, 

cum acei ce se opun rămân în urmă, sunt reacţionari, iar [cei] ce se pun în 

slujba ei sunt oameni progresivi (sic!), voi lupta pentru ca şi ţara noastră să 

meargă spre cea mai înaltă treaptă a societăţii atinse până azi de Uniunea 

Sovietică, spre socialism…”
19

. 

 - Un alt „toboşar al vremurilor noi”, plutaşul Ştefan Ciocan, se 

angaja la rându-i: „M-am hotărât să merg la şcoală să studiez amănunţit viaţa 

poporului sovietic ca atunci când voi termina şcoala, fie în lagăr între 

prizonieri, fie în ţară, să răspândesc şi să arăt poporului meu adevărul despre 

Uniunea Sovietică şi să lupt după capacitatea mea ca treptat să ajungem şi noi 

la asemenea nivel de viaţă ca în Uniunea Sovietică…”
20

. 

După cum constatăm, deşi România era în război, studiul „modelului” 

viitor al regimului social-economic debutase, undeva în lagărele de prizonieri de 

pe întinderile U.R.S.S.… Cu ce scop şi cu ce rezultate – concluzia se impunea 

de la sine. Căci istoria ţărilor est-europene rămase în spatele Cortinei de Fier a 

fost nu numai siluită, ci, deopotrivă, falsificată. În situaţia în care propaganda şi 

ideologia comunistă ajunseră să aibă un rol copleşitor în societate, desfăşurarea 

evenimentelor din ţările de „democraţie populară” apărute sub aripa protectoare 

a Kremlinului a fost bătută în cuie de către liderii stalinişti, care au oferit 

explicaţii tuturor fenomenelor şi proceselor intervenite. Pentru cele mai multe 

dintre cazuri a fost nevoie să se inventeze ample acţiuni de rezistenţă 

antihitleristă, care, a funcţionat corelat cu Centrul moscovit şi în funcţie de 

victoriile colosale ale Armatei Roşii pe fronturi, în ultima etapă a războiului 

mondial, ar fi avut – se afirma – rolul decisiv în crearea premiselor pentru toate 

„transformările istorice” după 1944-1945. Într-o primă fază de prelucrare a 

mass-mediei s-a avansat principiul general că mişcările de rezistenţă antifascistă 

nu avuseseră decât scopul limitat ca, jenându-i pe hitlerişti, să organizez 

primirea trupelor sovietice eliberatoare. Ne aducem aminte că, timp de aproape 

zece ani, aproximativ între 1945 şi 1955, pentru toate „democraţiile populare” 

scenariul admis a fost identic: în toate cazurile precumpănitoare a fost, 

pretutindeni, „Eliberarea” trupelor sovietice. Numai cu timpul, pe măsură ce 

partidele comuniste s-au „consolidat” la putere, ele şi-au aflat locuri în 

evenimente, eminamente s-au strecurat în istorie, cu certificate de bună purtare 

naţională şi internaţionalistă, cu rosturi netăgăduite în prepararea, dezlănţuirea şi 

succesul insurecţiilor armate, desfăşurate – inclusiv ori, mai cu seamă, în 

România – simultan cu marşurile ofensive ale trupelor sovietice, condiţionându-
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 Ibidem, f. 29. 



 260 

se reciproc. Ulterior, în etapa finală a „erei comuniste”, a fost lansat conceptul 

revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, 

valabil pentru o largă arie cuprinzând Bulgaria, România, Polonia şi 

Cehoslovacia. În condiţiile precizate, Iugoslavia, ale cărei popoare au purtat un 

veritabil război împotriva ocupanţilor fascişti, a avut o evoluţie singulară, 

Belgradul manifestându-şi totala independenţă faţă de Stalin exact în momentele 

în care toate „democraţiile populare” europene ajunseseră la culmea obedienţei 

lor faţă de Moscova
21

. O situaţie complexă a avut şi România, unde lovitura de 

stat din 23 august 1944 a încurcat toate calculele „eliberatorilor”: din clipa 

doborârii regimului antonescian, prin acţiunea suveranului şi a reprezentanţilor 

forţelor naţionale democratice, o ţară întreagă s-a detaşat din tabăra Axei 

fasciste. Cotitura a constituit o surpriză completă, pentru ambele tabere 

beligerante. Este sigur că gestul României n-a convenit lui Adolf Hitler, dar, 

probabil, că nu mai puţin lui I. V. Stalin însuşi care, din moment ce declanşase 

operaţiunea Iaşi-Chişinău la 20 august 1944, nu mai dorea să fie „perturbat” de 

acţiuni ale statelor independente în îndeplinirea planurilor sale militare şi 

politice sud-est europene. Cu toate acestea, comuniştii din aşa-zisa tabără 

internă au participat la spectaculoasa cotitură, dar rolul lor n-a fost – ca în alte 

părţi – marcant. Ceea ce, timp de decenii, cenzura comunistă a vegheat cu 

străşnicie să preîntâmpine a intra în conştiinţa cititorului român. O spunem în 

baza propriei experienţe, care nu este deloc neînsemnată în acest capitol. 

Oricum, în mai 1945, sfârşitul ostilităţilor pe continent a permis U.R.S.S. să 

treacă la construcţia „celeilalte Europe”.  

Istoricul francez Jean-Marie Le Breton a reţinut evenimentul şi 

consecinţele sale profunde: „Prăbuşirea Germaniei hitleriste, instalarea 

Armatei Roşii la Berlin şi la Viena, cu, drept corolar, prezenţa ei la Varşovia, 

Budapesta, Bucureşti şi Sofia, distrugerea structurilor burgheze ale vechilor 

sateliţi ai Reichului, îndepărtarea polonezilor de la Londra şi a iugoslavilor lui 

Petru II şi ai lui Mihailovici, absenţa în Europa Occidentală a unei contra-

puteri serioase care să facă faţă Uniunii Sovietice, toţi aceşti factori s-au 

conjugat pentru a deschide calea celei mai mari zguduiri care afectase vreodată 

ansamblul lanţului de ţări ce se întindea de la Marea Baltică la Marea Neagră 

şi la Marea Adriatică, la est de Germania. Evenimentele, mai mult decât un 

plan prestabilit, au favorizat Uniunea Sovietică şi i-au permis să instaureze în 

această regiune regimuri nu numai calchiate după al ei, dar şi întrutotul 

obediente faţă de Moscova”
22

. 

Dacă procesul comunizării Europei Est-Centrale a cunoscut trăsături 

comune, dar nu identice, oricum faptele s-au derulat potrivit unui calendar 

deosebit. Istoricul Jean-François Soulet, menţionat deja, a surprins în acest fel 
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situaţiile intervenite în spaţiul de referinţă de îndată după terminarea celui de-al 

doilea război mondial: „Fiecare an de la sfârşitul celui de-al doilea conflict 

mondial marcase o etapă în construirea edificiului stalinist în Europa de Est: 

fundaţiile solide fuseseră săpate în 1944-1945; un mare edificiu de patru 

„etaje” fusese terminat în 1946 (Bulgaria, România, Polonia, viitoarea 

Germanie de Est); pentru acestea din urmă, 1947 fusese anul finisărilor 

(desemnarea, după alegerile din ianuarie, a unui prim-ministru şi a unui 

preşedinte al republicii comuniste în Polonia; dispariţia oricărei opoziţii legale 

în Bulgaria, începând cu luna august…). În 1948 au fost terminate ultimele 

patru „etaje”: în România Regele Mihai părăsind ţara pe 3 ianuarie, alegerile 

au dat (în martie) 405 din 414 mandate comuniştilor; în Cehoslovacia, 

adunarea (aleasă imediat după „lovitura de la Praga”, pornind de la o listă 

unică) a promulgat o nouă constituţie de tip sovietic; Ungaria a devenit şi ea o 

„democraţie populară”, după fuziunea Partidului comunist cu cel socialist în 

iunie şi demisia forţată, la 30 iulie, a preşedintelui republicii, Tildy, liderul 

Partidului micilor proprietari; în sfârşit, în Germania, divizarea (latentă în 

1946) a devenit efectivă după decizia luată la 19 iunie 1948 de autorităţile celor 

trei zone occidentale de a aplica aceeaşi reformă monetară înainte de a 

„fuziona” pe faţă într-o singură entitate. Eşecul blocadei Berlinului de Vest de 

către sovietici (iunie 1948 – mai 1949) a dus la constituirea a două state 

separate, dintre care unul, Republica democrată, a fost condus (din septembrie 

1949) exclusiv de Partidul comunist”. Faptele ilustrau, în opinia istoricului 

„puternicul val de expansiune a comunismului sovietic controlat în totalitate de 

Moscova”.  

Ce se petrecuse, în fond? Fără îndoială, un fapt de o excepţională 

gravitate şi de maximă responsabilitate pentru comunitatea internaţională, pentru 

Occident în rândul întâi, care, din laşitate ori din neputinţă, asista cu braţele 

încrucişate – în speranţa unei reveniri, dar cine mai garanta că ea avea să se 

producă cumva? – la comunizarea pentru aproape o jumătate de veac a Europei 

Est-Centrale. Pentru statele şi naţiunile din zonă, obişnuite să-şi urmeze „drumul 

crucii” ca rezultat al blestemului geopolitic ce le urmărea de secole şi al unor 

proprii erori, indubitabile, se produsese, nu trecerea legendarului Rubicon, ci a 

Cortinei de Fier! 

 

*** 

Problema şi perioada aflate în discuţie trimit la etapa finală a celui de-al 

doilea război mondial, coincizând – aşa cum s-a menţionat – cu trecerea de la 

războiul „cald” la cel „rece”, în contextul apariţiei, manifestării şi agravării 

contradicţiilor dintre Marile Puteri ale Naţiunilor Unite, deci dintre Învingătorii 

din 1945. S-a ajuns la situaţia curioasă că S. U. A., Marea Britanie şi U. R. S. S., 

după ce au zdrobit Germania, Japonia, Italia şi toţi sateliţii lor, au ratat 

câştigarea păcii… A fost inventată şi folosită bomba atomică ori s-a lansat 

Planul Marshall. Au apărut blocurile militare în Est şi în Vest şi ele au cutezat 

o primă confruntare, între 1950 şi 1953, în Coreea. Au dispărut majoritatea 
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„lorzilor războiului” – Roosevelt, Hitler, Mussolini, Antonescu, Stalin, acesta 

din urmă vinovat principal – alături de Hitler – pentru declanşarea conflagraţiei 

din 1939-1945. Mai presus de toate însă epoca şi problematica au fost marcate 

de trecerea de la „construcţia socialismului” într-o singură ţară (U.R.S.S.) la cea 

într-un grup de state, făcându-şi apariţia fantomaticele „democraţii populare”, 

care au pus bazele aşa-zisului „lagăr socialist”. Totul a coincis cu exportul şi 

impunerea prin forţă de către Kremlin a sistemului comunist într-o serie de state 

din Europa şi Asia, inclusiv România
23

.  

În contextul rezultatelor concrete ale celui de-al doilea război mondial şi 

al raporturilor în continuă degradare dintre foştii lideri ai Naţiunilor Unite 

(U.R.S.S., pe de o parte, iar de altă parte, S.U.A. şi Marea Britanie), extinderea 

comunismului, înfăptuită cvasi-simultan, a urmărit practic un singur scenariu 

pretutindeni, fapt relevat din start de celebrul Hugh Seton-Watson
24

, care, 

adăugăm, a probat lipsa de fantezie a inspiratorilor acţiunii, aceiaşi în toate 

cazurile – partidul comunist al lui Lenin-Stalin şi statul sovietic prin organele 

sale (armata, poliţia secretă etc.). Este, desigur, un truism să afirmăm că 

România, departe de-a fi reuşit să se sustragă, a devenit, dimpotrivă, unul 

dintre obiectele jocului în dauna căruia, la finele anilor ’40, s-au trasat 

cortinele de fier sau de bambus în Europa şi, respectiv, în Asia. Problemele 

comunizării României s-au aflat şi, mai ales, se află în atenţia istoricilor români 

şi străini, în urma prăbuşirii în lanţ a „sistemului socialist” din Europa în 1989-

1991
25

.  

După opinia noastră, în tratarea subiectului s-au evidenţiat mai multe 

tendinţe, ilustrate de: 

- specialiştii din lumea occidentală (istorici, sociologi, politologi – 

kremlinologii), în evoluţia cărora remarcăm cel puţin trei faze distincte (cea 
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iniţială, când instalarea comunismului în Europa Est-Centrală era explicată 

cvasi-exclusiv prin voinţa Moscovei
26

; mai apoi, odată cu manifestarea „noii 

stângi” revizioniste, s-au pus în discuţie erorile şi slăbiciunile, inconsecvenţele, 

reale, ale politicii Londrei şi Washington-ului faţă de U.R.S.S.
27

; în sfârşit, 
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prăbuşirea comunismului şi deschiderea arhivelor fostelor ţări socialiste au 

îngăduit cercetări sistematice şi de riguroase interpretări a faptelor şi 

fenomenelor istorice, în măsură să impună o sumă de adevăruri inconvenabile 

dar aflate direct „de la sursă”)
28

; 

- pe o traiectorie similară s-au situat specialiştii români din exil
29

; 

- în ceea ce-i priveşte pe specialiştii români din ţară (îndeosebi istorici), 

aceştia, unii cu importante şi semnificative nuanţe
30

, nu s-au putut sustrage 

tribulaţiilor rezultând din exercitarea cenzurii şi acreditarea prin excelenţă a 

punctelor de vedere oficiale, partinice
31

; 
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- în ultima vreme, mai precis după decembrie 2006, s-a preconizat şi s-a 

tentat acapararea discuţiilor pe tema comunizării României de către autorii şi 

colaboratorii aşa-numitului Raport final Tismăneanu
32

; 

- între specialiştii din fostele ţări socialiste, istoricii ex-sovietici
33

, 

deveniţi peste noapte ruşi, au dat, în general, tonul, ei lansând pe piaţă 

numeroase volume de documente şi lucrări de interpretare
34

. 

Analizele specialiştilor au condus deja la desprinderea unor concluzii 

ferme fie în ceea ce priveşte evoluţia (în fapt, involuţia!) Europei est-centrale 

după cel de-al doilea război mondial, fie, mai cu seamă, relativ la situaţia din 

România. Astăzi, când deznodământul unor evenimente ce şi-au avut practic 

sorgintea prin 1944-1945 este cunoscut şi pecetluit, nu mai apar temeiuri de 

ezitare pentru a califica anii „copilăriei” comunismului în România (1944-1947) 

altfel decât ca ţinând de domeniul unei istorii siluite, exprimată sintetic în 

mutilarea teritorială a ţării, ocuparea de către forţele sovietice şi impunerea unui 

regim social-politic exportat direct de la Moscova. Kremlinologii au ajuns, 

practic, la un model ce surprinde laturile/manifestările esenţiale ale „anatomiei” 

cuceririi şi menţinerii puterii de comunişti, sub presiunea şi cu asistenţa deplină 

a Moscovei, în toate ţările Europei Est-Centrale, în România în cazul în speţă
35

.  

Revenim însă la Hugh Seton-Watson, care a surprins următoarele 

trăsături de bază ale implantării comunismului la putere în ţările din spatele 

Cortinei de Fier europene: 

                                                                                                    
România în anii revoluţiei democrat-populare, 1944-1947, Bucureşti, Editura Politică, 

1971; Gh. Surpat, ed., România contemporană, Bucureşti, Editura Politică, 1988. 
32

 Vezi Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din 

România, Raport final, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 49 şi urm.  
33

 Vezi Mejdunarodnîie otnoşeniia posle vtoroi mirovoi voinî, 1, 1945-1949 gg, 

Moskva, 1962, p. 128 şi urm.; M. N. Sazina, Borba rumînskogo naroda za 

ustanovleniie i ukrepleniie narodno-demokraticeskogo stroia (1944-1947), Moskva, 

1963; N. I. Lebedev, ed., Istoria Rumânii, 1918-1970, Moskva, 1971, p. 435 şi urm.; K. 

I. Jignea, Podgotovka i zakliuceniie mirnîh dogovorov s Bolgarii, Vengrii i Rumînii 

posle vtoroi mirovoi voinî, Chişinău, 1981. 
34

 T. V. Volokitina şi colaboratori, Moskva i vostočnaia Evropa. Stanovleniie 

politiceskih rejimov sovetskogo tipa. 1949-1953. Ocerki istorii, Moskva, Rosspen, 2002  

(istoriografia problemei, p. 3-26). Concluzia autorilor este fermă: „Astfel, anii 1949-

1953 au devenit pentru Europa de Est perioada introducerii active a modelului sovietic 

(stalinist) de organizare a societăţii” (ibidem, p. 662). 
35

 Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu, Bucureşti, Editura ALL, 

1995; 6 martie 1945. Începuturile comunizării României, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1995; Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în 

România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, I-II, Bucureşti, Editura Paideia, 

1998; Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), 

Bucureşti, Editura Paideia, 1999; Simion Silviu Şomîcu, Radiografia puterii. Elite 

politice din România în anii 1945-1989, Craiova, Asociaţia de Studii Sociale, 2003. 



 266 

1. suprimarea tuturor partidelor necontrolate direct ori deplin de către 

comuniştii locali; 

2. tratarea ca trădătoare a atitudinii de admiraţie manifestată de unii 

cetăţeni faţă de politica Occidentului ori a prieteniei cu cetăţenii din ţările 

apusene; 

3. obligativitatea pentru noile guverne impuse de Kremlin după 1944 (la 

Bucureşti – guvernul dr. Petru Groza) de a face „copii la indigo” după instituţiile 

şi administraţia Moscovei; 

4. operaţiunile stalinizării/comunizării trebuiau, şi au fost, declanşate-

supravegheate numai de persoane alese, educate şi controlate direct şi exclusiv 

de către sovietici; 

5. de îndată ce „Noua ordine” de tip sovietic a fost impusă în chip ferm 

în vreuna din ţările Europei de Est, acolo s-a trecut la introducerea/aplicarea 

politicilor economice, sociale, culturale ori instituţionale proprii U.R.S.S.-ului – 

colectivizarea, industrializarea rapidă, mobilizarea forţei de muncă etc.
36

. 

Faptul că opera de comunizare a Europei Est-Centrale s-a desfăşurat 

coordonat, Kremlinului revenindu-i rolul de centru al iradierii stalinismului, 

rezultă indubitabil din documentele descoperite în arhivele moscovite, din care 

cel mai adesea este citată faimoasa Directivă a NKVD-ului din 2 iunie 1947
37

, 

care sintetiza – în numai 45 de puncte! – „principiile” acţiunii în Polonia, 

valabile însă pentru tot restul ţărilor ocupate de U.R.S.S. Din documentul 

respectiv, reţinem câteva … indicaţii preţioase, precum: „trebuie realizată în 

mod accelerat unificarea tuturor partidelor politice într-un singur partid, având 

grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor 

noastre secrete” (# 5); „unificarea tuturor organizaţiilor de tineret” (# 6); „atenţie 

ca reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi” (# 40); „cei care lucrează în 

diferite funcţii trebuie să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică 

pregătire profesională, necalificaţi” (# 44)
38

. După cum deducem, „opera” 

stalinizării a fost încredinţată armatei sovietice de ocupaţie şi forţelor N.K.V.D., 

agenţilor acestora, comuniştilor locali (numeroşi foşti în emigraţie la Moscova – 

Ana Pauker, Emil Bodnăraş ş.a.), dar nu au fost excluse nici … mijloacele 

diplomatice! În acest cadru, un rost aparte a revenind „ambasadorilor roşii”, 

cunoscuţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe din Moscova, în 

frunte cu înşişi liderii Centralei – V. M. Molotov sau A. I. Vîşinski
39

.  

Procesul instalării comunismului în România a beneficiat de o pertinentă 

analiză din partea americanului Richard F. Staar, un specialist de talie 

internaţională în problemele blocului fost sovietic. Pentru Staar apare neîndoios 
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faptul că situaţia din România după 1944-1945 a evoluat în chip similar cu aceea 

din toate ţările intrate în orbita U.R.S.S.-ului după ocuparea lor de către Armata 

Roşie, aflată la sfârşitul războiului mondial în urmărirea ultimelor rămăşiţe ale 

forţelor Reichului hitlerist. În ceea ce priveşte instalarea propriu-zisă a 

comuniştilor la putere, ea s-a înfăptuit în martie 1945, adică atunci când 

„U.R.S.S. a ordonat Regelui să instaleze regimul Frontului Naţional-

Democratic (guvernul dr. Petru Groza – subl. ns.)”
40

. 

Consideraţiile expuse ne dispensează de alte detalii impuse de subiectul 

tratat. Odată precizat cadrul, credem că natura şi evoluţia raporturilor între 

România şi Marile Puteri, U.R.S.S. cu prioritate, în prima decadă postbelică, 

pentru a fi surprinse sintetic, necesită o sumă de precizări metodologice, 

factologice şi, în cele din urmă, dar nu cel mai puţin important, evaluarea 

surselor istorice care îngăduie studiul epocii delimitate. 

Astfel, sub raport metodologic, nu poate fi ignorată, în primul rând, 

precizarea statutului internaţional al României dintre 1944 şi 1953. Sub acest 

aspect, România a traversat mai multe faze distincte, iar identificarea lor cu 

precizie ne ajută să stabilim dacă şi când ţara a fost subiect ori numai obiect al 

raporturilor internaţionale? Până la lovitura de stat din 23 august 1944, România 

antonesciană s-a numărat indiscutabil printre sateliţii Germaniei naziste, dar nici 

un moment n-a intrat – nici de facto, nici de jure – în categoria statelor ocupate 

de către cel de-al III-lea Reich. Situaţia consemnată s-a tradus, pe plan politic, 

într-o stare de independenţă şi suveranitate limitate, cu posibilitatea pentru 

mareşalul Antonescu de-a se detaşa oricând – după propria-i voinţă, dar 

asumându-şi toate riscurile – de Reichul nazist. Nu a făcut-o ori a planificat 

mutarea prea târziu (ceea ce e acelaşi lucru), dar autorii loviturii de stat, 

pregătind-o şi înfăptuind-o, au fost convinşi că, prin atitudinea lor, repuneau 

România în drepturile sale depline. Documentele difuzate în noaptea de 23/24 

august 1944 de noua putere de la Bucureşti atestă cu prisosinţă acest lucru, dar 

nu şi ignoranţa aproape deplină a autorilor loviturii de stat în privinţa faptului 

că, între timp, prin acorduri ultrasecrete între cei Trei Mari (Churchill, Stalin. 

Roosevelt), se ajunsese la primul stadiu al divizării Europei Est-Centrale în aşa-

zise „sfere de interese”
41

, România fiind cedată în sfera U.R.S.S.-ului. Ceea ce 

a urmat se ştie prea bine: lovitura de stat şi-a atins parţial scopurile (doborârea 

Antoneştilor, retragerea României din Axa fascistă şi intrarea în războiului 

antihitlerist, reintroducerea temporară a regimului Constituţiei din 1923), însă 

ţelul fundamental al complotiştilor – repunerea ţării în plenitudinea drepturilor 

unui stat suveran şi independent – n-a fost realizat. În condiţiile concrete 

existente, problema integrităţii teritoriale a României Mari nu a fost urmărită din 

                                      
40

 Richard F. Staar, op. cit., p. 198. 
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start de către complotişti, ceea ce nu fost cazul lui Antonescu. Mai rău decât 

fusese întrevăzut (şi chiar bănuit), România a devenit imediat după 23 august 

1944 un stat ocupat iniţial doar de către forţele armate ale U.R.S.S., apoi într-o 

formă deplină de către autorităţile sovietice. Pentru perioada precizată, ocupaţia 

sovietică s-a accentuat continuu, mai precis: a) în 1944-1945 – stadiul începător, 

cu ultimele guverne desemnate după procedura constituţională şi cu o vizibilă 

observare de către ocupanţi a rostului lor pe aceste meleaguri; b) 1945-1947 – 

stadiul tranzitoriu către sistemul de ocupaţie completă şi remarcat prin 

funcţionarea Comisiei Aliate de Control, includerea unor reprezentanţi ai 

partidelor de opoziţie (necomuniste) în guvernul dr. Petru Groza, simulacrul 

alegerilor din noiembrie 1946, menţinerea instituţiei monarhice; c) 1947-1953 – 

ceea ce a constituit stadiul cel mai dur al ocupaţiei sovietice în România (şi nu 

numai atât), etapă marcată de forţarea abdicării Regelui Mihai I şi proclamarea 

republicii (însoţită practic de schimbarea prin forţă a regimului social), la un 

capăt, iar la celălalt de decesul liderului de la Kremlin, I. V. Stalin
42

. 

Din situaţia prezentată, pentru statul român, care a avut de reglementat în 

epocă probleme esenţiale pe plan internaţional şi decurgând direct sau indirect 

din încheierea în modul cunoscut a celui de-al doilea război mondial, rezultatul a 

fost de-a dreptul catastrofal. Faptul este reflectat definitoriu de Tratatul de Pace 

de la Paris, care rezervă ţării noastre regimul unui pacient aflat pe masa de 

operaţie, deci rolul de obiect în relaţiile internaţionale, rolul de subiect fiindu-i 

admis doar cu prilejul semnării Tratatului de Pace de la 10 februarie 1947! 

Puterile occidentale, în speţă S.U.A. şi Anglia, aflate – cu sau fără voia lor – în 

faza de degradare continuă a relaţiilor lor cu Moscova
43

, au tratat România, ori 

de câte ori a fost cazul între 1945 şi 1953, în raport cu statutul ei real, adică 

acela al unei ţări ocupate, deşi acest sistem a fost impus prin voinţa Moscovei 

şi, într-o măsură, prin neputinţa sau tăcerea Washington-ului şi Londrei. Numai 

dintr-un singur unghi, din acela al Moscovei, România şi toţi sateliţii europeni ai 

U.R.S.S. mai păstrau credibilitatea unor state independente şi suverane. Dar 

situaţia nu era reală, ci rezulta din motive pur propagandistice. Cu toate acestea, 

Stalin şi echipa sa ascundeau cu greu realitatea sumbră, şi anume că în „lagărul 

socialist” funcţionau în fapt un singur stăpân şi numai lachei
44

, iar nicidecum 

parteneri. 

Totul era, cum s-a afirmat, pentru salvarea aparenţelor, căci în realitate, 

raporturile pe canalul Bucureşti-Moscova aminteau, la confluenţa anilor ‟40-‟50, 
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de acelea dintre domnii fanarioţi din Principate şi Sublima Poartă. Aşa, de 

exemplu, la 1 august 1946, într-un studiu-sinteză întocmit pentru Departamentul 

de Stat al S.U.A. se surprindea deja următoarea situaţie: „Guvernul actual al 

României [guvernul dr. Petru Groza] impus de Soviete, care a fost caracterizat 

de către Statele Unite şi Anglia drept <<nedemocratic şi nereprezentativ>> şi 

care a rămas în aceeaşi postură, e liber să facă tot ce vrea în interesul 

unilateral al Puterii [U.R.S.S.] care l-a impus României, ceea ce, de la sine 

înţeles, dăunează autorităţii anglo-americane…”
45

. Concluzia era una singură: 

„În asemenea împrejurări, [este] evident că autoritatea Angliei şi Americii a 

ajuns într-un declin dureros, care necesită grabnice măsuri de îndreptare. 

Poporul român aşteaptă aceste măsuri cu multă nerăbdare”
46

. Se ştia prea bine 

însă că aşteptata reacţie a Occidentului faţă de agresivitatea Kremlinului n-a 

venit, lucru ce nu numai că a dezamăgit pe susţinătorii taberei anglo-americane 

din Europa Est-Centrală, dar a pecetluit pentru decenii soarta ţărilor din spatele 

Cortinei de Fier, adică din Imperiul Roşu al secerii şi ciocanului. Dezamăgirea 

a fost, nu demult, reiterată de Mihai I al României
47

. În ce-i priveşte pe istoricii 

americani din şcoala revizionistă, aceştia (dintre cei menţionaţi deja – John L. 

Gladdis şi Bennett Kovrig) au calificat în chip plastic politica generală şi 

strategia S.U.A. din a doua jumătate a anilor ‟40 ca ţinând de „impotenţa 

omnipotenţei” Washington-ului la nivel planetar
48

. Situaţia a fost surprinsă în 

aceiaşi termeni şi în privinţa diplomaţiei Marii Britanii faţă de U.R.S.S. în 

problemele Estului european în a doua jumătate a deceniului al cincilea
49

. 

Surprindem degradarea treptată, dar sigură, a statutului internaţional al 

României: din perioada 1944-1945 de la cooperare efectivă la războiul 

antihitlerist şi de la promisiuni clare din partea Aliaţilor de recunoaştere a unei 

binemeritate cobeligeranţe, urmate de regimul de stat considerat învins în război 

şi căruia cei trei orchestranţi ai păcii mondiale i-au pregătit în 1945-1947 un 

tratat după propria lor voinţă
50

, la faza cea mai dură a dominaţiei sovietice dintre 

1948 şi 1953, coincizând, nu întâmplător, cu divizarea Europei, apariţia 
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blocurilor militare, războiul din Coreea şi anii de vârf ai cultului personalităţii al 

lui I. V. Stalin. România nu a pierdut practic numai cele două campanii (din Est 

şi din Vest), ci şi, mai ales, pacea ce le-a succedat. Faptul respectiv a rezultat 

nemijlocit atât din modul în care au evoluat şi s-au încheiat ostilităţile dintre 

1939 şi 1945, cât şi din conflictul inaugurat între superputerile lumii – S.U.A. şi 

U.R.S.S., angrenate între 1945 şi 1953, altfel spus în faza cea mai „caldă” a 

„războiului rece”. Şi care, întâmplător ori nu, a atins faza culminantă în perioada 

ce a precedat nemijlocit moartea „ţarului roşu” – I. V. Stalin. Atunci, la 9-12 

ianuarie 1951, I. V. Stalin a convocat la Moscova într-o consfătuire „neoficială 

şi strict secretă” (termenii îi aparţineau) pe liderii partidelor comuniste şi 

miniştrii de Război din Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România şi Bulgaria, pe 

care – în prezenţa consilierilor sovietici principali în ţările respective şi a lui V. 

M. Molotov, G. M. Malenkov, L. P. Beria, a mareşalilor A. M. Vasilevski şi S. 

M. Ştemenko – i-a instruit în direcţia unui intens şi rapid program de înarmare, 

astfel încât în cel mult 2-3 ani U.R.S.S. şi „democraţiile populare” să depăşească 

potenţialul militar al S.U.A. şi aliaţilor lor
51

. Cu menţiunea că, la toate şedinţele 

plenare ţinute în prezenţa lui Stalin nu a fost nicicum vorba de o consfătuire, ci 

de un monolog al liderului de la Kremlin, acesta s-a pronunţat fără echivoc 

dintru început: „… Nu este normal ca voi să aveţi armate slabe. Trebuie să 

creaţi, în doi-trei ani, în ţările de democraţie populară, armate moderne şi 

puternice care la sfârşitul perioadei de trei ani să fie complet gata de luptă. 

Acesta este scopul consfătuirii noastre”
52

. După cum desprindem din 

documente, a fost vorba – de la un capăt la altul al „consfătuirii” – mai puţin de 

constatarea unei decalaj între armatele ţărilor „capitaliste” şi „socialiste” sau de 

adoptarea unor măsuri ferme de îndreptare, cât, mai ales, de corectarea situaţiei 

într-un ţel precis, de natură exclusiv ofensivă, războinică. Documentele relevă 

că planul adoptat (privind mai ales armatele terestre şi forţele aviatice) aveau în 

seamă ca U.R.S.S. şi aliaţii săi (inclusiv România) „să facă faţă necesităţilor 

unui război”
53

.  

Din raportul delegaţilor români la Moscova, reţinem acest fragment, care 

este pilduitor în toate privinţele: 

„ [I. V. Stalin:] … Trebuie să organizăm, în ţările de democraţie 

populară, armate care să cuprindă în război, într-o primă perioadă, 2-2,5 

milioane de oameni. Şi aceasta planificat cu grijă, astfel ca această forţă 

armată să fie bine aprovizionată cu tot ce-i trebuie. 

Ce zici, Vasilevski, 2-2,5 milioane sunt de ajuns? 

Vasilevski (susţinut de Ştemenko): Nu, ţările de democraţie populară 

pot da uşor 4 milioane. 
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Stalin: Dacă vor fi 4 milioane, vor fi prost dotate. Mai bine 3 milioane, 

într-o primă urgenţă, şi bine organizate şi dotate. 

3 milioane, ajunge!”
54

 

În şedinţa din 10 ianuarie 1951 s-a convenit asupra repartiţiei efectivelor 

de „pace” sau de „război” ale aliaţilor U.R.S.S., şi anume
55

: 

 

Polonia 350 000 900 000  

Cehoslovacia 250 000 700 000 

Ungaria 150 000 350 000 

România 250 000 700 000 

Bulgaria 140 000 350 000 

Total  1 140 000 3 000 000 

 

În finalul reuniunii, într-o alocuţiune de numai 16 minute, I. V. Stalin a 

expus esenţialul relativ la obligaţiile militare de viitor ale statelor participante: 

„… Atrag atenţia că cei 2-3 ani pe care îi avem înaintea noastră sunt un 

răgaz nu pentru a munci, ci pentru a ne înarma şi a ne înarma bine. De ce este 

nevoie de aceasta? Aceasta este nevoie pentru că imperialiştii au logica lor: ei 

obişnuiesc să atace ţări neînarmate sau slab înarmate, pentru a le lichida; dar 

ei ocolesc ţările bine înarmate. 

De aceea este necesar să vă înarmaţi în acest interval de timp bine, 

pentru a fi respectaţi de imperialişti şi a fi ocoliţi de ei”
56

. 

Coroborate cu alte informaţii, dezbaterile desfăşurate la Moscova în 

ianuarie 1951 pot întări concluzia că, pe atunci, I. V. Stalin era în măsură să fi 

plănuit, în perspectiva următorilor 3-5 ani, declanşarea celui de-al III-lea 

război mondial! România, după cum s-a putut constata, nu avea în nici un 

fel să rămână în afara ostilităţilor. 

 

*** 

Nemaifiind cazul să insistăm asupra faptelor care au îngăduit degajarea 

consideraţiilor expuse
57

, ne vom limita, în continuare, precum şi în alte cazuri, la 

abordarea unor aspecte privind problema surselor acoperind tematica propusă. 

O facem cu convingerea că unele constatări nu mai pot fi ocolite, iar anumite 

concluzii trebuie să le desprindem. 
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Astfel, în domeniul literaturii memorialistice situaţia nu este defel 

încurajatoare. Cu unele excepţii (importante)
58

, analistul epocii se vede în 

continuare silit să apeleze, prin excelenţă, la lucrările datorate foştilor „actori” 

străini ai dramei în care a fost implicată şi România – militari, politicieni, 

diplomaţi, spioni etc. 

Această situaţie nu va putea fi compensată decât dacă se va continua 

valorificarea în ritm susţinut
59

 a documentelor din arhivele interne (anchete, 

corespondenţă diplomatică, diverse analize etc.) atât de bine sechestrate până în 

1990. Nu ne este indiferentă arhiva fostului C.C. al P.C.R./P.M.R. din epoca 

cercetată pentru a surprinde orientarea României către o singură destinaţie – cea 

a dezastrului. 

După exemplul colegilor din Occident, este rândul istoricilor români să 

efectueze stagii de documentare în arhivele din S.U.A. şi Marea Britanie. Ca 

unul ce pretindeam că, în linii generale cel puţin, am avut avantajul de-a 

investiga fondurile acoperind perioada 1944-1950 de la Kew Gardens – Londra, 

Washington DC, Palo Alto (Hoover Archives) sau Hyde Park (Roosevelt 

Library), cutez să afirm că, beneficiind de rezultatele (numeroase excelente) ale 

istoricilor apuseni, perioada 1944-1953 continuă să rămână în arhivele 

occidentale un vast domeniu de defrişat, cu posibile noi surprize şi 

incomensurabilă bogăţie de date privind, cel puţin, raporturile bilaterale între 

Bucureşti şi Washington sau între Bucureşti şi Londra, locul României în 

politica S.U.A. sau a Marii Britanii, ca să nu mai vorbim de rolul de observatori 

excelenţi al diplomaţilor americani sau britanici la noi exact în etapa 

comunizării forţate a ţării
60

. 
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 Vezi, mai ales, Arthur Gould Lee, Crown against Sickle. The Story of King 
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 A se consulta îndeosebi cărţile şi revistele apărute sub egida Arhivelor 

Naţionale ale României, Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 
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 Cf. relatările generalului american C. V. R. Schuyler, fost membru în 

Comisia Aliată (Sovietică) de Control de la Bucureşti, în Thomas T. Hammond, ed., 

The Anatomy of Communist Takeovers, p. 123-160; C. V. R. Schuyler, Misiune dificilă. 
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War: The View from Romania, în Paul D. Quinlan, ed., The United States and Romania, 

p. 97-104. 
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În sfârşit, cercetătorul de azi poate beneficia de avantajul, greu de 

întrevăzut în urmă cu numai 2-3 ani, de-a accede la arhivele foste sovietice. 

După stagiul efectuat de noi înşine în arhivele moscovite (aprilie-iunie 1992), cu 

sprijinul Academiei Române şi al Ministerului Afacerilor Externe din Bucureşti, 

se înţelege că nu mai avem dubii în privinţa cantităţii şi calităţii de excepţie a 

materialelor inedite interesând în chip fundamental chiar aspectele la care ne 

referim. Principalele depozite arhivistice de maxim interes s-au dovedit: Arhiva 

Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie (TGAOR) (în prezent – GARF), 

Arhiva fostului Institut de Marxism-Leninism (RŢHIDNI – Rossiskii Ţentr 

Hraneniia i Izuceniia Dokumentov po Noveişei Istorii), ce adăposteşte integral 

fondurile Kominternului şi Kominformului; Arhiva C.C. al P.C.U.S. pe anii 

1952-1991 (THSD). 

 

 
 

În perioada examinată, involuţia României (după cum şi aceea a întregii 

Europe est-centrale) către statutul de satrapie a imperiului roşu stalinist a 

rezultat în principal de pe urma gravelor erori săvârşite de democraţiile 

occidentale în etapa finală a războiului mondial în negocierile lor ultrasecrete cu 

U.R.S.S., precum şi după 1945 prin neimplicarea ori nedibăcia Vestului în a 

surprinde şi stăvili agresivitatea Kremlinului
61

.  
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 Vezi Keith Hitchins, Rumania 1866-1947, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 

501-547; R. J. Crampton, op. cit., p. 211-212; Thomas S. Arms, Encyclopedia of the 
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Procesul „căderii în comunism” a României poate şi trebuie studiat de 

aici înainte nu numai în baza coroborării materialelor din arhivele devenite deja 

„tradiţionale” (americane, britanice, române etc.), ci şi apelându-se la acelea 

provenind din arhivele foste sovietice, în speţă la fondurile Kominformului, ale 

M.A.E. al fostei U.R.S.S. sau ale C.C. al P.C.U.S. din Moscova. Numai în acest 

fel s-ar putea pătrunde în „laboratorul” în care s-au adoptat deciziile privind 

comunizarea Europei, depăşindu-se, aşadar, nivelul cercetărilor de până acum 

ce au surprins cu prioritate reacţiile S.U.A. ori ale Angliei sau modul în care s-a 

recepţionat şi s-a aplicat la Bucureşti politica Kremlinului. La sfârşitul anilor 

‟40 şi la începutul anilor ‟50, Kremlinul, acţionând în Europa Est-Centrală cu 

forţe suficiente şi decise (armată, trupe speciale, forţe secrete etc.) capabile să 

înfăptuiască comunizarea ţărilor din spatele Cortinei de Fier, a acţionat pe plan 

politic printr-un faimos instrument – Kominformul (1947-1956), organism 

supra-statal, situat şi operând asupra tuturor partidelor comuniste sau 

muncitoreşti din zonă, creat aidoma după modelul Kominternului
62

, dacă nu 

cumva a rezultat nemijlocit din acesta
63

. Nu este întâmplător, credem faptul că, 

la Moscova, fondurile celor două organisme se află în îngrijirea uneia şi 
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Great Powers and Romania, 1944-1946: A Study of the Early Cold War Era, 

Boulder/New York, East European Monographs, 1992, passim; Joseph F. Harrington, 

Bruce J. Courtney, Relaţii româno-americane. 1940-1990, p. 37 şi urm.; Eric 
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I, no. 1/1992, p. 77-83; Dinu C. Giurescu, Romania’s Communist Takeover: The 

Rădescu Government, Boulder/New York, East European Monographs, 1994, passim. 
62
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mondial, apoi în desfăşurarea conflagraţiei şi a „războiului rece” ce i-a succedat, vezi 

temeinicul şi amplul studiu realizat de Anthony Cave Brown şi Charles B. MacDonald, 

On a Field of Read. The Communist International and the Coming of World War II, 

New York, G. P. Putnam‟s Sons, 1981, 718 p. 
63

 Vezi Fernando Claudin, The Communist Movement from Komintern to 

Kominform, Harmondsworth, Penguin Books, 1975, passim; L. I. Ghibianski, Kak 

voznik Kominform. Po novîm arhivnîm materialam, în „Novaia i noveişaiia istoriia”, 
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aceleiaşi instituţii – menţionatul RŢHIDNI – Centrul Rus pentru Păstrarea şi 

Cercetarea Documentelor Istoriei Contemporane
64

. 

La constituirea Kominformului (Polonia, Szklarska Poreba, 22-27 

septembrie 1947) au participat reprezentanţii partidelor comuniste şi 

muncitoreşti din Polonia, Iugoslavia, România, Ungaria, Franţa, Italia, Bulgaria, 

Cehoslovacia şi, desigur, U.R.S.S.
65

. Iugoslavia, după cum se ştie, avea să fie 

eliminată nu peste mult timp
66

, iar tentativele de alcătuire a unui „Kominform 

asiatic” nu au depăşit stadiul respectiv
67

. 

Arhiva Kominformului a fost deschisă în 1993
68

, iar cel dintâi lot masiv 

de documente dat în folosinţă
69

 cuprinde mărturii deosebit de elocvente pentru 

perioada 1947-1953. Astfel, cunoaştem în profunzime tactica şi strategia 

Kremlinului în „opera” de comunizare a Estului european, personajele implicate, 

supravegherea exercitată de către „Centru”, rezultatele dobândite etc. Potrivit 

obiectivelor urmărite, Kominformului a adunat şi examinat toate datele captate 

privind activitatea tuturor partidelor comuniste şi muncitoreşti din lume. Un 

tabel strict secret din 1947, contabiliza la 14 971 960 numărul comuniştilor de 

pe mapamond
70

, iar după doi ani, la 1 mai 1949, la 22 000 000
71

. Marcante sunt 

informaţiile despre România: circa 1 000 comunişti în momentul august 1944
72

 

şi 700 000 în 1947-1949
73

. Treptat dar sigur, controlul „Centrului” moscovit s-a 

exercitat total de la 1947 la 1953 şi la Bucureşti, precum şi în orice altă zonă 

ocupată de imperiul roşu. Se cunosc şi problemele de preferinţă şi informatorii 

Moscovei (de regulă, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu şi Miron 

Constantinescu), şi măsurile dictate! În august-septembrie 1948, de pildă, 

Moscova a fost ţinută la curent în privinţa divergenţelor ivite între Bucureşti şi 

Belgrad în urma atacurilor „tovărăşeşti” ale lui Gh. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker 

sau Vasile Luca la adresa lui Iosip Broz Tito şi a echipei sale
74

. Tot astfel, în 

octombrie acelaşi an, Al. Moghioroş a prezentat „Centrului” (în original şi în 

limba rusă) manifestele răspândite la Reşiţa de „Mişcarea Naţională de 
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Rezistenţă – Pentru Patrie şi Rege”
75

. A urmat Iosif Chişinevschi, care a pus la 

dispoziţia lui Mihail Suslov alte manifeste, cu caracter troţkist (sic!), întocmite 

şi difuzate – preciza jalnicul informator
76

 – de către elementele ce sabotau lupta 

purtată toată viaţa de Ana Pauker şi ceilalţi conducători ai P.M.R. pentru crearea 

condiţiilor de „unire” a României cu U.R.S.S. (?!) De la Moscova s-a dirijat şi 

activitatea P.M.R. în rândul tineretului român
77

, după cum şi preparativele 

Bucureştilor pentru organizarea – la 25 de ani de la moarte – a Zilelor V. I. 

Lenin, în luna ianuarie 1949
78

. În ianuarie 1949, „tovarăşii din C.C. al P.M.R.” 

au prezentat Moscovei cuvântările ţinute în plenul Marii Adunări Naţionale de 

către Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu
79

. În martie 1949, 

Kominformul lua cunoştinţă – prin canale de-acum confirmate – de adunările 

ţinute în capitalele de judeţe pentru condamnarea de către conducerea P.M.R.-

ului a „bandei de spioni” a lui Tito: la Bucureşti cu participarea lui Dej, la 

Ploieşti cu participarea Anei Pauker, la Timişoara cu Teohari Georgescu, la 

Petroşani cu Al. Moghioroş, la Braşov cu Miron Constantinescu, iar în faţa 

activului C.C.-ului cu Vasile Luca
80

. Un material dens, extrem de documentat, 

pregătit de „organele speciale” ale regimului comunist de la Bucureşti şi având, 

deci, un caracter „strict secret”, a ajuns la Moscova la 29 martie 1949 tot prin 

bunăvoinţa lui Iosif Chişinevski: „Unele aspecte privind activitatea 

imperialiştilor americani şi englezi în ţara noastră”
81

. Între „agenţii 

imperialişti” reclamaţi „Centrului” moscovit se întâlneau generalul Aurel Aldea, 

Iuliu Maniu, grupul Auschnitt-Pop şi sioniştii (sprijiniţi de Israel). Detalii în 

privinţa activităţii unora dintre cei menţionaţi fuseseră „smulse” de la… Ioan de 

Mocsonyi-Styrcea
82

. În august 1949, la cererea expresă a Kremlinului, C.C. al 
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Robert Levy). 
77

 Arhiva Kominformului, fond 575, opis 1, dosar 64, f. 55-57; idem, dosar 103, 
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într-un tiraj de 50 000 exemplare, ca şi apariţia unei broşuri semnată Ana Pauker). 
79

 Ibidem, f. 16.  
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 Ibidem, f. 63-66. 
81

 Ibidem, f. 75-89.  
82
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P.M.R. a înaintat un amplu material
83

, purtând, de asemenea, indicativul „strict 

secret”, cu informaţii despre: capitalul străin în România „burghezo-

moşierească”, cu trimiteri concrete la „reprezentanţii” de la noi – Al. Vaida-

Voievod, G. G. Mironescu sau familia Brătianu
84

; propaganda anglo-americană 

împotriva României şi mijloacele de contra-propagandă adoptate
85

, activitatea 

Partidului Social-Democrat Independent sub conducerea „trădătorilor” C. Titel 

Petrescu, Adrian Dimitriu, Iosif Jumanca ş.a., cu toţii arestaţi deja
86

; activităţile 

peste hotare (în S.U.A., Anglia, Franţa, vestul Germaniei, Portugalia, Italia etc.) 

a „reacţionarilor” aparţinând unor diverse cercuri şi grupări politice, culte etc., 

dar mai cu seamă „Comitetului Naţional Român” – veritabil guvern al emigraţiei 

române în acel moment – de sub diriguirea generalului N. Rădescu, beneficiind 

de la 7 august 1948 şi de recunoaşterea Regelui Mihai I
87

. Din lunga listă de 

personaje din emigraţie indicate Moscovei de către comuniştii din Bucureşti 

supunem atenţiei cititorului pe cele ce urmează, în marea lor majoritate nume de 

rezonanţă ale politicii, diplomaţiei şi literelor române din veacul XX
88

: 

- N. Rădescu, Grigore Gafencu, N. Caranfil, Al. Cretzianu, C. 

Vişoianu, C. Bianu, Grigore Niculescu-Buzeşti, M. Fărcăşanu, I. Zissu, 

Mircea Eliade, V. Veniamin, N. I. Herescu, Al. Busuioceanu, D. N. Ciotori, 

C. Antoniade, C. V. Gheorghiu, Vintilă Horia, Al. Şafran, Grigore Nandriş, 

C. Marinescu, I. V. Emilian
89

. 

Cu indignare proletară de înţeles erau reţinute atacurile purtate de ziarul 

„America” al românilor din emigraţie împotriva tovarăşei Ana Pauker, deşi se 

înregistrau cu satisfacţie replicile „Românului American”
90

. 

Dar care erau, dintre comunişti, informatorii preferaţi ori de bază ai 

Kremlinului? Cei mai zeloşi s-au dovedit: 

- Iosif Chişinevski (vezi şi mai sus), creditat, printre altele, de trimiterea 

la Moscova a… corespondenţei diplomatice pe canalul Bucureşti – Belgrad
91

, a 

programului complet întocmit de C.C. al P.M.R. pentru aniversarea în 

decembrie 1949 a 70 de ani de viaţă a genialului lider al popoarelor I. V. 
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Stalin
92

, a raportului relativ la cooperativizarea agriculturii româneşti şi la 

componenţa socială a populaţiei săteşti
93

. 

- Al. Moghioroş a prezentat în noiembrie 1951 Câteva date statistice 

despre componenţa aparatului de cadre al C.C. al P.M.R.
94

, iar în iunie 1952 – 

prin Ghizela Vass, adjunctul său la secţia de relaţii internaţionale a partidului – 

documente privind nomenklatura (sic!) C.C. al P.M.R.
95

, apoi (în martie 1952) 

raportul despre pregătirea şi înfăptuirea reformei băneşti
96

 ori informarea (din 

mai 1952) despre discuţiile din partid în jurul „cazului” Vasile Luca
97

 ori 

chiar… stenogramele şedinţelor Biroului Politic al C.C. al P.M.R.
98

. După 

eliminarea „grupului antipartinic” Ana Pauker-Vasile Luca-Teohari Georgescu, 

acelaşi Moghioroş a înaintat „Centrului”, în iunie 1952, un material pe tema 

respectivă (în limba rusă)
99

, precum şi articolul de fond (în limbile rusă şi 

română) din „Scânteia” de la 3 iunie 1952 intitulat, în spiritul epocii, Pentru 

întărirea mai departe a Partidului
100

. 

- Alţi informatori deosebit de activi s-au dovedit Leonte Răutu
101

 şi 

Miron Constantinescu
102

. Ambii colaborau cu „Centrul” direct în limba rusă, 

Leonte Răutu prezentând, de exemplu, în septembrie 1949, materialul optimist 

intitulat Îmbunătăţirea continuă a situaţiei materiale a clasei muncitoare
103

 ori 

intervenind, în octombrie 1951, pentru efectuarea unor modificări în broşura ce 

trebuia să apară la Moscova 30 de ani de luptă pentru socialism, pentru pace şi 

fericirea ţării şi care-l avea ca autor pe Gh. Gheorghiu-Dej
104

. 
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*** 

În preajma constituirii Kominformului, delegaţii speciali ai Moscovei
105

 

au examinat la faţa locului, adică la Bucureşti, situaţia din rândurile conducerii 

P.C.R. Aşa, de exemplu, Vladimir I. Lesakov
106

 a descins între 7 şi 20 august 

1947 la Bucureşti, unde a avut întrevederi separate cu generalul Ivan Z. 

Susaikov, preşedintele Comisiei Aliate (Sovietice) de Control din România, ca 

şi cu Ana Pauker, Gh. Gheorghiu-Dej, Vasile Luca ş.a. Într-un raport prezentat 

lui Leonid S. Baranov
107

, Lesakov a surprins cu exactitate divergenţele 

manifestate la nivelul conducerii P.C.R.-ului, mai precis dintre „gruparea Dej” 

(cu Ion Gheorghe Maurer, Gh. Gaston Marin ş.a.) şi „gruparea Pauker” (cu 

Luca, Georgescu ş.a.)
108

.  

Din câte a constatat emisarul Moscovei ori din cele discutate cu 

împricinaţii, s-a conchis că Dej urmărea scoaterea din partid a grupului Pauker-

Luca, pe motivul că aceştia nu erau români ori că veniseră de la Moscova după 

23 august 1944 pentru a-şi impune punctul de vedere
109

. 

Bineînţeles, Pauker şi Luca, în cursul discuţiilor cu Lesakov din 8, 15 şi 

19 august 1947, au contraatacat, relevând şi îngroşând erorile lui Dej şi ale 

eminenţei sale cenuşii, Ion Gheorghe Maurer
110

. La 19 august 1947, Dej însuşi a 

recunoscut existenţa divergenţelor între componenţii conducerii partidului, 

asigurând însă că ele nu vor avea grave consecinţe pentru construcţia României 

socialiste
111

. 
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Trebuie însă să consemnăm că divergenţele survenite la nivelul 

conducerii P.C.R. nu erau nici atât de grave şi ne alarmante, câtă vreme, deja la 

2 februarie 1947 I. V. Stalin personal le dezbătuse cu Gh. Gheorghiu-Dej şi Ana 

Pauker în cursul unei audienţe la Kremlin
112

. 

Vladimir Lesakov nu a plecat la Moscova decât însoţit de „fişele 

biografice” (aproximativ 1-2 pagini) ale liderilor comunişti de la Bucureşti sau 

ale unor personalităţi pe care, evident, Kremlinul miza în desăvârşirea operei de 

comunizare a României. Din documentele în atenţie (toate redactate în limba 

rusă), desprindem că datele fuseseră furnizate direct de către cei în cauză ori 

preluate din scriptele partidului, adăugându-li-se notele şi observaţiile 

supervizorilor moscoviţi. Cu acel prilej, în august 1947 au fost „catalogate” 

următoarele personaje: 

- Gheorghe Apostol
113

 

- Emil Bodnăraş
114

 

- Ştefan Voitec
115

 

- Gh. Gheorghiu-Dej
116

 

- Petru Groza
117

 

- Romulus Zăroni
118

 

- C. I. Parhon
119

 

- Lothar Rădăceanu
120

 

- M. Sadoveanu
121

 

- Gh. Tătărescu
122

 

- Miron Constantinescu
123

 

- Vasile Luca
124

 

- Ana Pauker
125

 

- Teohari Georgescu
126

. 

Nu considerăm că era cu totul întâmplătoare lipsa „fişei” lui Lucreţiu 

Pătrăşcanu, faptul prevestind, posibil, apropiata sa eliminare din rândurile 
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comuniştilor bucureşteni. Pentru cei reţinuţi însă se consemnau anii de naştere, 

diverse date şi acţiuni ce le marcaseră trecutul politic, ca şi naţionalitatea, după 

modelul: ”Gh. Apostol, român”
127

, „Ana Pauker, evreică”
128

, „Vasile Luca, 

ungur”
129

 ş.a.m.d.  

Surprizele nu lipsesc defel după parcurgerea acestor documente. 

În ceea ce-l priveşte pe Emil Bodnăraş (născut, 1904), se reţineau 

următoarele momente ale carierei sale: 1932 – dezertarea din armata română şi 

emigrarea în U.R.S.S.; 1932-1935 – contabil (sic!) la Moscova şi Astrahan; 

1935-1936 – şcoala specială a OGPU.-ului; 1936 – trimis pentru „muncă 

specială” în România, arestat şi condamnat la 10 ani detenţie; 1942 – eliberat; 

1942-1944 – la cererea P.C.R., muncă specială „în spatele” (sic!) trupelor 

române şi germane din ţară, iar în august 1944 – conducerea insurecţiei la 

Bucureşti şi în provincie; 1944-1945 – şeful Biroului Militar al C.C. al P.C.R.
130

 

De reţinut că, ulterior, în privinţa activităţilor acoperite ale lui Bodnăraş au 

circulat opinii relativ la contactele sale cu oficiile civile sau militare secrete ale 

Bucureştilor ori Beijingului! 

În cazul lui Gh. Gheorghiu-Dej (n. 1901), fost muncitor la Galaţi în anii 

1924-1932, participant la acţiunile de la Griviţa din 1933, după care a fost 

condamnat la 15 ani de închisoare, cu evadarea din august 1944 şi cu 

participarea la răsturnarea lui I. Antonescu, se evidenţia, de asemenea, o 

„slăbiciune cunoscută”, adică: „Lipsa de suficientă pregătire teoretică, ceea ce 

nu-i permite să vadă clar şi să intuiască perspectivele dezvoltării democratice (a 

se citi: comuniste – n. ns.) a ţării
131

. O asemenea apreciere părea să pună sub 

semnul întrebării cariera lui Dej pe linie de partid, dacă ar fi lipsit recunoaşteri 

de genul: „Bun organizator. Se bucură de mare autoritate şi influenţă în ţară. 

Este unul dintre întemeietorii şi conducătorii B.N.D.-ului. Participant la 

răsturnarea guvernului Antonescu”
132

. 

În contrast cu Dej, Ana Pauker (n. 1893)
133

 era recunoscută ca fiind 

„dintre conducătorii P.C.R., cadrul cel mai pregătit pe plan teoretic şi care se 

bucură de o mare influenţă în partid şi, pentru aceasta, de fapt ea conduce toată 

activitatea generală a C.C. al P.C.R. (subl. ns.)”
134

. Ea beneficia în ţară de o 

„largă popularitate”, şi aceasta în urma „activităţii sale ilegale din trecut”
135

. 
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Dar, cum nici soarele nu-i lipsit de pete, trimisul Moscovei a consemnat mai jos: 

„Totuşi, tovarăşa Pauker are o mare slăbiciune ca organizator. Ea nu foloseşte 

influenţa şi autoritatea sa pentru întărirea ideologică şi organizatorică a 

partidului. În munca de partid are serioase lipsuri: organizaţiile de partid n-au 

învăţat încă să-şi stabilească sarcini concrete şi să lupte pentru înfăptuirea lor. 

Ea este slab pregătită pentru munca politico-organizatorică în rândurile 

membrilor de partid şi, de asemenea, pentru pregătirea şi mişcarea cadrelor”
136

. 

Se constata însă că: „Aparatul de conducere al C.C. a rămas completat până în 

ultimul timp cu persoane de naţionalitate neromână – din 20 de membri au fost 9 

români, 8 evrei şi 3 unguri”
137

. 

Alături de Ana Pauker, Teohari Georgescu (n. 1908) era consemnat, de 

asemenea, că nu acorda „atenţie suficientă alegerii şi pregătirii politice a 

cadrelor”
138

. 

Vasile Luca (n. 1898)
139

 era membru al P.C.R. din anul 1922, iar între 

1941 şi 1944 fusese membru al P.C. (bolşevic). A fost vice-primar al Cernăuţilor 

(1940-1944) şi deputat în Sovietul Suprem din Moscova între 1940 şi 1946! În 

1944, el a fost trimis de către P.C. (bolşevic) pentru activitate în România
140

. 

Am considerat deosebit de semnificative consideraţiile expuse în 

documentele examinate dat fiind că ele prefigurau, la o distanţă de aproape şase 

ani, deznodământul conflictului pentru putere dintre grupările comuniste dirijate 

de Dej şi Pauker, în folosul celui dintâi. 

Pentru perioada ulterioară anului 1953, istoricul dispune astăzi de o 

remarcabilă sursă, pe care o reprezintă fondurile Secţiei C.C. al P.C.U.S. pentru 

legăturile cu partidele comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste. Deşi, în 

acest caz, trimiterea se face la o altă perioadă – sfârşitul anilor ‟50, realităţile 

surprinse decurgeau direct din faptele epocii anterioare. Astfel, în perioada 

februarie 1957 – februarie 1958, Secţia menţionată a C.C. al P.C.U.S. dispunea 

de o radiografie completă asupra României şi aceasta graţie rapoartelor 

Ambasadei U.R.S.S. la Bucureşti şi ale Consulatului de la Constanţa, care 

surprindeau cu prioritate: întâlnirile diplomaţilor sovietici cu liderii de partid şi 

de stat ai României ori cu omologii lor străini acreditaţi la Bucureşti; detalii 

despre plenara C.C. al P.M.R. din 3 iulie 1957; rezultatele alegerilor din 

organizaţiile şi organele partidului; munca politică în rândurile intelectualilor; 

stadiul colectivizării agriculturii; dezvoltarea relaţiilor culturale şi ştiinţifice în 

România şi U.R.S.S.; nivelul de trai în R.P.R.; întărirea luptei împotriva 
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elementelor antisociale etc.
141

. Un alt set de materiale din lunile mai – iulie 1958 

dovedea preocuparea ambasadei U.R.S.S. din Bucureşti pentru cuprinderea unui 

evantai cât mai larg de probleme: politica externă a României; relaţiile P.M.R.-

ului cu partidele frăţeşti (în cazul în speţă, cu P.M. Polonez); desfăşurarea 

retragerii trupelor sovietice din România şi atitudinea populaţiei locale faţă de 

respectivul eveniment; componenţa şi activitatea corpului diplomatic acreditat la 

Bucureşti; sosirea la Bucureşti a unor delegaţii străine
142

. Tabloul fiind încă 

incomplet, Moscova primea date suplimentare ori noi în sezonul ianuarie 1958 – 

februarie 1959 despre: convorbirile diplomaţilor sovietici din Bucureşti cu 

conducătorii de partid şi de stat români despre rezultatele plenarei C.C. al 

P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 şi despre hotărârile Congresului al II-lea al 

P.M.R.-ului relativ la îmbunătăţirea socială a rândurilor partidului; situaţia 

cadrelor şi creşterea lor; munca ideologică; presa românească şi experienţa 

U.R.S.S.-ului; lupta împotriva revizionismului marxism-leninismului în 

România; activitatea „Agerpres”-ului; editarea şi difuzarea literaturii sovietice în 

România; difuzarea filmelor sovietice în România
143

.  

 Revenim însă la Emil Bodnăraş, motivaţia fiind, după cum se va dovedi, 

întru totul întemeiată. Nu numai pentru că atât despre el, cât şi despre ceilalţi 

tovarăşi de-ai săi, menţionaţi deja, continuă discuţiile şi interpretările
144

. În cazul 

Emil Bodnăraş, am avut posibilitate să-i investighez dosarul personal şi constat, 

nu fără o anume surprindere, că unele ştiri nu coincid cu acelea luate în 

consideraţie de agenţii Kominformului. Am în vedere că stagiul său în U.R.S.S. 

delimitat de ei pentru 1932-1936 ar trebui restrâns, întrucât, după informaţiile 

provenind de arhivele noastre militare, traseul lui Bodnăraş după 1932 ar fi fost 

altul. Ca elev la Şcoala militară de artilerie din Timişoara, în 1931, el a primit 

calificativul FB. A dezertat după aceea, mai precis la 16 februarie 1932, când a 

trecut Nistrul pe la Hotin în U.R.S.S.
145

. În 1933, în lipsă, el a fost condamnat la 

zece ani închisoare, destituire din armată şi la despăgubiri în valoare de 6 000 

lei
146

. A revenit în ţară (nu în 1936) ci în septembrie 1934
147

, fiind prins imediat 

pe peronul Gării de Nord din Bucureşti
148

. Va fi judecat la 22 octombrie 1934 şi 

condamnat, ca spion sovietic, la zece ani închisoare
149

. Emil Bodnăraş va face, 
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inutil, recurs la Înalta Curte de Justiţie Militară
150

. A trecut prin mai multe 

închisori (Braşov, Galaţi, Văcăreşti etc.), unde cel mai adesea l-a vizitat mama 

sa, Elisabeta Bodnăraş. 

Ceea ce poate să ne intrige este faptul că, deşi a dezertat la inamic, a avut 

posibilitatea în continuare de-a coresponda liber cu mama sa. La 13 iulie 1934 i-

a expediat o carte poştală din Moscova, vestind-o că-i trimisese ceva bani (?!) 

ori ţinând-o la curent cu deplasările sale pe contul gazdelor: „… Anul trecut am 

vizitat [regiunile] Volga şi Marea Caspică, anul acesta vreau să trec prin 

Caucaz”
151

. Rediscutarea lui Emil Bodnăraş nu ţine însă de programul său de 

voiaj în U.R.S.S., ci este determinată în chip fundamental de faptul că, în fondul 

său personal de la Arhivele Militare ale României, am descoperit documentul 

intitulat Tablou de cetăţenii sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite 

organizaţii, care trebuie să rămână în România
152

. Este o listă cuprinzând 79 de 

persoane, pentru fiecare menţionându-se: numărul curent, numele şi prenumele, 

locul şi data naşterii (unele date fiind aproximative). Reproducem mai jos acest 

document, cu menţiunea că el nu cuprinde nicidecum persoane nevinovate ori 

chiar … sfinţi uitaţi prin 1945-1946 de autorităţile sovietice de ocupaţie prin 

România, ci numai spioni trimişi în misiune, deci cu sarcini precise, la 

Bucureşti sau în alte localităţi din ţară. Este cazul, desigur, să ne reamintim de 

Directiva NKVD-ului din 2 iunie 1947
153

, în care, la # 5, întâlneam această 

indicaţie valabilă în cazul stalinizării/sovietizării statelor ocupate din Europa 

Est-Centrală: „Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor 

într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor 

oameni care aparţin serviciilor noastre secrete”
154

, aşadar celor sovietice. În 

acest fel apartenenţa celor 79 de persoane la serviciile secrete moscovite este 

indiscutabilă, iar, lucru semnificativ, unele dintre ele chiar s-au „remarcat” în 

perioadă ulterioară în organizarea şi conducerea organismelor speciale de la 

Bucureşti, unde nu s-au preocupat numai de domeniul clasic informativ, ci, prin 

crime şi teroare, au vegheat asupra procesului de comunizare a României. După 

cum se va dovedi, ei au deţinut posturi de răspundere în serviciile secrete (şi nu 

numai) de la Bucureşti, determinând să funcţioneze cu maximă eficienţă 

industria holocaustului roşu împotriva poporului român. Voi reţine pe unii dintre 

cei lăsaţi în păstorirea lui Emil Bodnăraş: Pantelimon Bondarenco (Bodnarenco, 

alias Gheorghe Pintilie, alias Pantiuşa), Serghei Nikonov (Nicolau), Alexandru 

Nikolschi, Petre Goncearuc, Serghei Gorenciuk, Mihail Gavrilovici, Feodor 

Maximenko, Iacob Alexeev, Valerian Bucicov, Maria Sârbu şi, cu permisiunea 

cititorului, Iosif Roitman (Chişinevschi) şi Liuba Chişineschi Roitman, aceştia 

din urmă aflându-se vreme de peste un deceniu în conducerea superioară a 
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P.C.R./P.M.R.
155

. La nivelul anilor 1945-1946, personaje precum Pantelimon 

Bodnarenco, Serghei Nikonov sau Alexandru Nicolschi erau, în condiţiile în 

care fuseseră încredinţaţi „protectorului” lor Emil Bodnăraş, în plină ascensiune 

în România. Să vedem ce se ştie astăzi, de exemplu, despre Pantelimon 

Bodnarenco, aflat în capul listei lui Bodnăraş:  

- Pantelimon Bodnarenco (Gh. Pintilie, Pantiuşa) – scrie Mihai Pelin – 

„după 23 august 1944, când a fost eliberat din penitenciarul de la Aiud, s-a 

integrat fără nici un fel de probleme în noul establishment politic românesc, 

contribuind din plin la comunizarea ţării. A fost ajutat în acest sens şi de 

dispoziţiile sosite la Bucureşti de la Moscova. Unul dintre primele sale acte de 

credinţă faţă de sistemul în care se înrolase l-a constituit asasinarea cu sânge 

rece a fostului prim-secretar al P.C.R., Ştefan Foriş. Crima s-a săvârşit în 1946, 

în subsolul fostei Legaţii poloneze din Bucureşti… Din funcţia pe care o deţinea 

în C.C. al P.C.R., a orientat Direcţia Poliţiei de Siguranţă exclusiv spre 

combaterea adversarilor politici ai comuniştilor. Totodată, a înţesat instituţia cu 

membri ai vechilor reţele de spionaj sovietice din România – Alexandru 

Nicolschi, Vladimir Mazuru, Mihailo Nedelciu, Serghei Nicolau şi alţii -, prin 

care Siguranţa a fost transformată treptat în Securitate. La 30 august 1948, când 

a fost înfiinţată oficial Direcţia Generală a Securităţii Poporului, a devenit 

primul ei şef, sub gradul de general locotenent, şi, în colaborare cu consilierii 

sovietici, a structurat-o după modelul N.K.V.D. Anii în care a condus-o au fost 

marcaţi de cele mai masive represiuni de natură politică înregistrate vreodată în 

România. În calitate de prim locţiitor al ministrului de Interne, s-a ocupat direct 

de ancheta în cazul liderului comunist Lucreţiu Pătrăşcanu. Ca personaj, 

Gheorghe Pintilie, zis Pantiuşa, era un tip grobian şi cvasi-analfabet, nu stăpânea 

scrisul şi vorbea aproximativ româneşte…”
156

. 

În ierarhia stabilită de ocupantul sovietic, singura care conta, pe locul 

întâi trona Emil Bodnăraş. Potrivit informaţiilor capturate de americani, prin 

1950, Bodnăraş era „cel mai feroce instrument al Moscovei. E străin complet de 

neamul românesc … El a distrus complet armata română, a arestat şi deportat o 

mare parte din elitele militare şi este acela care, în caz de mişcări antiruse, va 

proceda la masacre fără precedent … Este inteligent, extrem de ambiţios, 

complet imoral, setos de lux şi de petreceri şi adevărat maestru în tehnica de 
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propagandă, corupţie şi dominaţie sovietică. Ana Pauker şi toată banda 

comunistă din România tremură înaintea lui Bodnăraş (subl. ns.)”
157

. 

În context, aşa după cum am relevat, nu putem neglija lista agenţilor 

sovietici lăsaţi în 1945-1946 în grija personală a lui Emil Bodnăraş, netăgăduit 

cu scopul precis de a-i „introduce în sistem” şi pentru a-i utiliza, cum s-a şi 

întâmplat, în „opera de comunizare” rapidă, forţată şi efectivă a României. De 

altfel, cu aceste rosturi, în 2003 am publicat lista în discuţie
158

, descoperită de 

noi în fondul personal Emil Bodnăraş
159

. 

 

*** 

În martie 1953, moartea lui I. V. Stalin, liderul autocrat al U.R.S.S. şi al 

întregii mişcări comuniste şi muncitoreşti internaţionale, a marcat in moment de 
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cotitură, în primul rând, în evoluţia/involuţia statului sovietic şi a „democraţiilor 

populare” (inclusiv România), iar, nu mai puţin, pe plan general, în raporturile 

Est-Vest, în desfăşurările „războiului rece”
160

. Pentru ţările Europei Est-

Centrale, transferate, potrivit acordului I. V. Stalin – W. S. Churchill din 

octombrie 1944, în „sfera de interese” a U.R.S.S., deci în spatele „Cortinei de 

Fier” care delimita statele ocupate de Armata Roşie în 1944-1945 de Lumea 

Liberă, sfârşitul „ţarului roşu” de la Kremlin a constituit cu prioritate un 

eveniment ce a avut un puternic impact
161

. Se încheia un prim deceniu de 

ocupaţie sovietică în ţările satelite din Europa Est-Centrală
162

, iar „lagărul 

socialist” avea să înregistreze de-atunci ori în consecinţă mutaţii noi, 

surprinzătoare, de neconceput anterior, cum a fost, înainte de orice, abandonarea 

monolitismului stalinist, mai precis imitaţia întocmai a modelului moscovit
163

. 

După 1947 – observa Victor Frunză – „partidul nu mai avea în faţa sa nici o 

forţă să i se împotrivească deschis în transformarea ţării indiferent în ce i se 

comanda din afară [de la Moscova]. El nu avea nici de obiectat, nici de cârtit, ci 

doar de executat […]. Tentativele de rusificare prezentau aversul turcificării 

României. Pe revers, se afla stalinizarea, adică restructurarea întregii vieţi 

politice (parţial se înfăptuise), economice (în curs de realizare), de stat, după 

modelul creat de Stalin în U.R.S.S. […]. Se copia tot ce se putea copia…”
164

.  

 La Moscova, dispariţia lui Stalin, după 30 de ani de dictatură personală 

absolută
165

, a declanşat o acerbă competiţie pentru succesiune. S-au confruntat, 

în etapa iniţială, două tabere regrupând forţele reprezentând, pe de o parte, 

cadrele de partid, de guvern şi ale armatei, în frunte cu N. S. Hruşciov şi V. M. 

Molotov, iar, pe de altă parte, cadrele Ministerului de Interne şi ale serviciilor 

secrete de informaţii politice şi represiune (N.K.V.D., pe cale de reorganizare în 

K.G.B.), în frunte cu Lavrenti P. Beria
166

. Pentru început, după cum este bine 

cunoscut, cei dintâi l-au eliminat din cursa pentru moştenirea lui Stalin pe 
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atotputernicul şi odiosul L. P. Beria, care a fost arestat la 26 iunie 1953, chiar în 

cursul unei reuniuni a Prezidiului C.C. al P.C.U.S. El avea să fie anchetat şi 

judecat, condamnat la moarte şi executat la 23 decembrie 1953
167

. În continuare, 

N. S. Hruşciov, câştigând controlul asupra P.C.U.S. după ce-a fost uns secretar 

general cu ajutorul tovarăşilor de drum din ajun, s-a despărţit de aceştia, 

respectiv de G. M. Malenkov (1955) şi V. M. Molotov (1957), ambii suspendaţi 

din toate funcţiile de partid sau de stat şi, mai apoi, expulzaţi din partid. 

 În acest context, la 8-13 iulie 1953, deci aproximativ la două săptămâni 

după detronarea lui Beria, o delegaţie a P.M.R. s-a deplasat la Moscova. Chiar 

în ajunul sosirii, aşadar la 7 iulie 1953, plenara C.C. al P.C.U.S. decisese 

excluderea din C.C. al P.C.U.S. şi din partid a lui L. P. Beria, iar, la 17 iulie, 

acelaşi organism a decis radierea lui M. D. Baghirov din rândul candidaţilor 

pentru Prezidiul C.C. al P.C.U.S.
168

. Abia la 3-7 septembrie 1953, o nouă 

plenară va proceda la alegerea lui N. S. Hruşciov ca prim secretar al C.C. al 

P.C.U.S.
169

.  

Ce s-a petrecut însă la 8-13 iulie 1953?  

În acele zile, o delegaţie română de partid şi de stat, condusă de Gh. 

Gheorghiu-Dej, a întreprins o vizită „de lucru” în U.R.S.S., având două 

întrevederi – consemnate în stenograme întocmite de oaspeţi (probabil şi de 

gazde?!) – pe problemele interesând „stadiul construcţiei socialiste” în România, 

lipsurile constate şi succesele obţinute. Republicăm, în anexă, ambele 

stenograme, valorificate anterior de noi
170

. După cum rezultă din documente au 

fost prezenţi cu intervenţii, din partea sovietică, G. M. Malenkov
171

, Nikita S. 

Hruşciov
172

, A. I. Mikoian
173

, M. G. Pervuhin
174

 şi A. I. Lavrentiev
175

, 
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exponenţii „noului curs” al politicii sovietice, iar, de cealaltă parte, Gh. 

Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu, Alexandru Moghioroş şi Stoica Chivu. 

Documentele examinate sunt de o valoare excepţională. În afară de faptul că 

surprind cu exactitate esenţa discuţiilor purtate la Kremlin în zilele de 8 şi 13 

iulie 1953, ele redau toată gravitatea problemelor abordate, dezvăluie fără 

reticenţă „judecata” severă, mai mult decât cea … tovărăşească, la care „noua 

echipă” de la Kremlin a supus unui veritabil tir „echipa” lui Gheorghiu-Dej. 

Parcurgând documentele, cititorul va observa că asaltul liderilor sovietici 

împotriva protejaţilor lor de la Bucureşti a fost, cu sau fără motive întemeiate, de 

o duritatea neobişnuită chiar şi în comparaţie cu epoca lui Stalin! Ofensiva a 

culminat, desigur, cu descoperirea unor aspecte negative în practica politică a 

Bucureştilor. Fără îndoială, numai într-un atare context a fost posibilă declaraţia 

răspicată a lui V. M. Molotov în sensul că: „Voi vă simţiţi siguri sub aripa 

Uniunii Sovietice. Fără sprijinul nostru nu v-aţi menţine [la putere] nici două 

săptămâni (subl. ns.)…”
176

 Era, cu siguranţă, mult prea mult! Hitler însuşi nu 

cutezase aşa-ceva, dar între 1940 şi 1944 România nu s-a „bucurat” nici un 

moment de statutul de ţară ocupată, ceea ce s-a petrecut însă exact din momentul 

„eliberării” ei de către U.R.S.S. începând cu 23 august 1944! Iar declaraţia lui 

Molotov confirma menţinerea acelui statut şi după zece ani, deşi, prevăzător, 

liderul sovietic şi-a îndulcit tonul, pretinzând în continuare că „noi facem o 

critică tovărăşească, dar în caz de război vom fi criticaţi cu armele”
177

. Era, 

evident, un nou abuz, astfel că oaspeţii comunişti de la Bucureşti au trebuit să se 

încline, mai ales că liderii sovietici au avansat şi alte pretenţii ultimative –

oprirea lucrărilor la Canalul Dunărea – Marea Neagră, situaţia agriculturii, 

proiectul Canalului Bucureşti – Dunăre (o „adevărată fantezie”, după 

Hruşciov)
178

 şi alte „măsuri aventuroase” (menţionate de Malenkov)
179

. În 

consecinţă, delegaţia comuniştilor bucureşteni a primit „recomandarea” 

Kremlinului de-a prezenta în trei zile un material cuprinzând „propuneri 

preliminare în legătură cu îndreptarea greşelilor în politica economică”, pentru a 

fi examinat şi adoptat în colectiv
180

. Ceea ce s-a realizat în cursul „şedinţei 
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comune” din 13 iulie 1953
181

, context în care liderii de la Bucureşti au primit 

indicaţii atât în domeniul economic, dar au trebuit să raporteze şi despre situaţia 

unor „cazuri” politice interne – Lucreţiu Pătrăşcanu sau Ana Pauker
182

. Faptele 

survenite au atestat, o dată în plus, dacă mai era nevoie (?),caracterul absolut 

al dominaţiei sovietice asupra „ţărilor frăţeşti”, în cazul în speţă – România, 

„fratele mai mic” al Kremlinului aflat în „dezgheţ” după moartea lui I. V. Stalin. 

În ce priveşte măsurile dictate la Moscova, liderii de la Bucureşti aveau să facă 

cunoscut imediat că acceptaseră să se supună, punând în practică 

„recomandările” dictate. Astfel, doar reveniţi la Bucureşti şi echipa lui 

Gheorghiu-Dej a redactat o Hotărâre a Consiliului de Miniştri privind 

constituirea unei Comisii guvernamentale pentru studierea problemei opririi 

lucrărilor Canalului Dunărea – Marea Neagră, care s-a întrunit pentru început la 

18-19 iulie 1953, când s-au stabilit măsurile concrete. Mai apoi, la 2 septembrie 

1953, Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a examinat
183

 măsurile drastice în privinţa 

combaterii activităţii „agenturilor imperialiste” în România, context în care s-a 

dezbătut şi stadiul procesului bandei Pătrăşcanu. În funcţie de problema 

dezbătută, în Biroul Politic a avut loc „schimb de opinii” extrem de 

semnificativ, aşa după cum cităm din stenograma reuniunii din aceeaşi zi: 

„Tov. Miron Constantinescu: […] În al doilea rând, avem aproape 

terminată ancheta în legătură cu banda de duşmani Pătrăşcanu. Materialul este 

extrem de bogat, organele de anchetă au reuşit să stabilească aproape complet 

activitatea criminală a celor implicaţi. Este vorba de o acţiune nu numai de 

spionaj, diversiune, ci este vorba de o bandă organizată cu ramificaţii în 

străinătate, în slujba străinătăţii, care avea ca scop lovitura de stat, acte de 

asasinate şi lucruri din acestea, deci răsturnarea prin violenţă şi cu ajutorul 

străinătăţii a regimului popular stabilit în ţara noastră. Pătrăşcanu recunoaşte 

parţial, că s-a întâlnit cu diverşi reprezentanţi ai spionajului american şi englez, 

că a avut întâlniri secrete cu anumiţi complici, dar că toate acestea reprezintă 

lucruri de natură de a se informa, de a se documenta, legături întâmplătoare, 

oficiale, în dosul cărora se ascunde că ar fi primit dispoziţii de încolo şi 

încoace, şi are atitudinea unui duşman, unui mare bandit, unui vechi 

contrarevoluţionar înrăit şi nu recunoaşte că a făcut spionaj. Are o atitudine 

obraznică. La confruntări, care au avut loc, care au conturat şi au dat greutate 

materialului, el a avut o comportare obraznică. Nevasta, ibovnica, Tătărescu, 

toţi bandiţii cu care a fost legat, recunosc întâlnirile, şedinţele secrete, 

problemele care au fost discutate; au fost restabilite documente, tot. Stârcea 
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recunoaşte. A fost pus faţă în faţă cu ei, iar Pătrăşcanu tuturora le spune că 

mint. El spune că adevărat este numai ceea ce spune el, că n-are ce să spună 

„acestei anchete” şi spune „veţi cunoaşte punctul meu de vedere la proces”. El 

se pregăteşte pentru proces. Nu putem să stăm cu mâinile în sân până la 

calendele greceşti, cu această bandă din cauză că Pătrăşcanu are această 

atitudine. Tovarăşii de la Interne propun ca să aibă loc o convorbire între 

Drăghici şi unul din membrii Biroului Politic, în legătură cu unele lucruri. 

Propun pe tov. C. Pârvulescu. Să încerce a-l determina să recunoască. Sigur 

trebuie întocmit un plan, întrebări, pentru a preciza mai bine lucrurile. Să mai 

facem o încercare. Eventual să fie doi tovarăşi cu Drăghici. 

Tov. Petre Borilă: Ajunge Drăghici şi Pârvulescu. Acolo mai au ei şi alţi 

tovi. Nu e bine să fie şi alţii. 

Tov.Gheorghiu-Dej
184

: Nu e bine, că el o să latre la proces. Lucrările 

vor fi gata spre sfârşitul lunii septembrie. Pentru acest proces va trebui pe linie 

de partid – tov. Chişinevschi, tov. Borilă, cu încă câţiva tovarăşi care cunosc 

bine – să daţi o mână de ajutor, în special pentru partea politică. 

Tov. M. Constantinescu: Nu va fi un proces uşor. 

Tov.Gheorghiu-Dej: Trebuie să ştim încotro ne îndreptăm vârful. Să fie 

o lovitură de graţie dată încercărilor imperialiştilor de a restabili vechea 

orânduire prin asemenea mijloace, să le arătăm că n-a fost troc aici, să 

demascăm cercurile burgheze din străinătate şi activitatea acestora în 

continuare împotriva ţării noastre, politica imperialiştilor americani îndeosebi 

şi să ridicăm vigilenţa poporului, a partidului, a clasei muncitoare. Aceasta o să 

întărească încrederea oamenilor în regim, în forţa regimului. Are o importanţă 

mare acest proces. 

Deci suntem de acord (Da)”. 
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cursul celui de-al doilea război mondial pe imperiliştii anglo-americani să pregătească 

puncte de sprijin pentru realizarea planului de dominaţie mondială. Această bandă de 

spioni şi trădători a fost introdusă ca un cal troian în rândurile partidelor comuniste şi 

muncitoreşti. Executând ordinele stăpânilor lor, ei urmăreau ţelul criminal de a pune 

mâna pe conducerea Partidului şi pe puterea de stat în ţările în care clasa muncitoare 

a venit la putere, de a înăbuşi mişcarea revoluţionară şi de a asigura restaurarea 

dominaţiei burgheziei” (Stelian Neagoe, Decimarea elitei politice, 1944-1964: Un 

baron şi un general în puşcăriile comuniste, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe 

Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009, p. 205). 
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Concluzia nu poate fi decât una singură: atunci, în septembrie 1953, s-a 

stabilit soarta „grupului Pătrăşcanu” pentru „procesul” ce avea să se desfăşoare 

în aprilie 1954, urmată de execuţia liderului comunist şi a lui Remus Koffler
185

. 

Propun să revenim la întrevederile de la Kremlin din 8 şi 13 iulie 1953. 

O facem pentru a sugera cititorului o analiză comparativă între conţinutul şi 

tonul dezbaterilor angajate de liderii comunişti de la Bucureşti şi Moscova în 

două rânduri, la 8-13 iulie 1953 şi la 2-3 aprilie 1946, ambele consemnate în 

stenograme valorificate de istorici
186

. Deosebirile între cele documente sunt 

fundamentale, mai ales dacă avem în vedere că, pe când în aprilie 1946, Stalin a 

fost prezent şi a condus discuţiile, ceea ce, evident, nu s-a mai întâmplat în iulie 

1953, în situaţia în care „Ţarul roşu” al Kremlinului dispăruse de pe scena 

istoriei. Condiţiile erau aşadar total schimbate, la fel şi problemele abordate, 

lucru absolut normal dacă avem în vedere distanţa în timp, dar ceea ce, în acest 

loc, prezintă interes porneşte de la faptul că, în 1946, în prezenţa lui Stalin, 

primire rezervată la Kremlin liderilor comunişti români şi tonul dezbaterilor au 

fost total diferite. Confruntarea celor două stenograme atestă cât de acolo că, în 

vreme ce în 1953, Dej şi colaboratorii au fost chemaţi la judecată, în 1946 

aceiaşi au avut în faţa lui Stalin o misiune informală, tema de bază în atenţie 

fiind desfăşurarea comunizării României, oaspeţii răspunzând precis şi laconic 

chestionarului formulat de atotputernicul lider al U.R.S.S. 

Pe de altă parte, nu putem ignora că, în atâtea alte ocazii, Gheorghiu-Dej 

şi colaboratorii săi au avut parte de un tratament brutal la Kremlin, în primul 

rând din partea lui Stalin şi a ciracilor săi. Nu este cazul să intrăm în detalii, dar 

ulterior, mai ales după moartea lui Stalin, Dej a relatat adeseori despre 

„primirile” rezervate de către „tovarăşii de drum” din capitala U.R.S.S. A făcut-

o, de pildă, în şedinţa Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 26 noiembrie 1961, 

când s-a referit una din întrevederile cu Stalin din februarie 1947 pe probleme 

divergenţelor cu Ana Pauker şi Vasile Luca. Mai mult decât atât însă în audienţa 

acordată în noaptea de 25-26 iunie 1960 ambasadorului Chinei la Bucureşti, 

Peng Zhen, Dej a insistat asupra brutalităţilor obişnuite practicate de Molotov şi 

Kaganovici, inclusiv de Stalin, care, într-un rând, a ridicat pumnul, imputându-i 

liderului român cu vehemenţă: „Nu am încredere în tine”
187

. Deşi anterior, mai 

precis la 16 iulie 1949, fiind primit la cerere de către ambasadorul sovietic la 

Bucureşti, S. I. Kavtdaradze, pentru a-i relata impresiile privind recenta lui 

                                      
185

 Ibidem, passim; Corneliu Crăciun, Dicţionarul comunizanţilor, p. 287-291, 

405. 
186

 Pentru stenograma din 2-3 aprilie 1946 vezi textul în anexa lucrării noastre, 

apelând în acest scop la volumul deja menţionat – Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, 

Armand Goşu, eds., Istoria comunismului din România. Documente, p. 47-59. 
187

 Apud Romulus Ioan Budura, ed., Politica de independenţă a României şi 

relaţiile româno-chineze, 1954-1975. Documente, Bucureşti, 2008, p. 11. 
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vizită la Kremlin, Gh. Gheorghiu-Dej a declarat
188

 că la Moscova „primirea şi 

atenţia” lui Stalin fuseseră la înălţime, „depăşind toate aşteptările mele”! 

 

*** 

  Problemele perioadei de după 1944-1945, care a coincis cu izbucnirea 

Războiului Rece, în care spionajului i-a revenit un rol esenţial
189

, le-am tratat în 

diverse studii anterioare
190

. De asemenea, un volum special, intitulat Românii în 

arhivele Americii, I, Comunismul trece Nistrul (1944-1947)
191

, a reunit 45 

documente depistate de noi în bibliotecile şi arhivele din S.U.A. şi în care 

predominantă este tocmai tema aflată în studiu, mai precis conexiunea 

informaţiilor cu diplomaţia în cursul procesului de comunizare forţată a 

României. Sursele valorificate au dovedit convingător că Washingtonul a fost la 

curent, graţie canalelor oficiale şi reţelelor de informaţii, cu faptele intervenite 

şi persoanele implicate la Bucureşti ori la Moscova, decelând la timp şi 

corespunzător semnificaţia derulărilor istorice. Că reacţia S.U.A. nu s-a 

concretizat mulţumitor, asta este altceva! Dar, nu au fost ignorate, în context, 

evoluţiile politice legate de guvernarea N. Rădescu
192

, declinul influenţei anglo-

americane în sud-estul Europei în 1944-1946
193

 ori sinteza România 1946-

1947
194

. Unele informaţii proveneau de la binevoitori
195

, însă de regulă de la 

reprezentanţii oficiali la Bucureşti, în speţă ministrul Burton Y. Berry
196

 şi 

generalul C. V. R. Schuyler, şeful Misiunii Militare americane şi reprezentantul 

Washingtonului în Comisia Aliată (Sovietică) de Control pentru Armistiţiul 

                                      
188

 G. P. Muraşko, coordonator, Vostočnaia Evropa v dokumentah rossiiskih 

Arhivov, 1944-1953 gg., II, 1948-1953 gg., Moskva – Novosibirsk, Sibirskii Hronograf, 

1998, p. 186-187. 
189

 Cf. Genovefa Etienne, Claude Moniquet, Histoire de l’espionnage mondial, 

tome 2, De la guerre froide à la guerre antiterroriste, Paris, Editions du Felin, 2001. 
190

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

II, ediţiile citate; idem, România şi războiul mondial din 1939-1945, ediţia citată; idem, 

Războiul marilor spioni, I-II, Iaşi, 1985-1990 (unde episoadele reale au fost bazate pe 

bogate surse de arhivă, în majoritate inedite). 
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  Ediţia citată (Iaşi, Editura Moldova, 1992, XVIII – 182 p.); ediţia a II-a 

anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. 
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 Vezi Joseph F. Harrington, Bruce J. Courtney, Relaţii româno-americane. 

1940-1990, p. 45-47; Raportul faimosului organism de spionaj total OSS, omologul 

NKVD-ului sau Intelligence Service-ului, din 1 iunie 1945 (Gh. Buzatu, Românii în 

arhivele Americii, I, p. 43-50). 
193

 Ibidem, p. 84-88. 
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 Ibidem, p. 101-108. 
195

 Ibidem, p. 58-63. 
196

 Ibidem, passim. Vezi şi Jurnalul oficialului american la Bucureşti (1944-

1947). 
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României
197

. Materiale deosebit de interesante au afluat în direcţia 

Washingtonului prin eforturile şi bunăvoinţa iluştrilor componenţi ai exilului 

anticomunist românesc din acel timp (N. Rădescu, Grigore Gafencu, Al. 

Cretzianu, C. Vişoianu, N. Petrescu-Comnen, Brutus Coste, D. G. Popescu 

ş.a.)
198

. Dintre documentele stranii (în prezent) dar foarte importante pe atunci, 

reţin cifrul utilizat în corespondenţa liderilor emigraţiei române în 1945-1947
199

, 

interesante şi specifice fiind numele-codificate atribuite personajelor importante 

ale timpului, după cum: 

- I. V. Stalin – Mişu;  

- V. M. Molotov – Gaby;  

- A. I. Vîşinski – Bubi;  

- Harry Truman – Lazăr; 

- Charles de Gaulle – Dadu; 

- W. S. Churchill – Robert; 

- Regele Mihai I – Radu; 

- Dr. P. Groza – Bran; 

- Gh. Tătărescu – Stan; 

- Gh. Gheorghiu-Dej – David; 

- Ana Pauker – Lenutza; 

- Lucreţiu Pătrăşcanu – Iancu; 

- Iuliu Maniu – Sandu; 

- Constantin (Dinu) I. C. Brătianu – Ilie; 

- C. Titel Petrescu – Nae. 

Ţinând seama de observaţia remarcabilă a lui Tudor Vianu în sensul că 

mărturiile străinilor despre noi au valoarea probelor aparţinând posterităţii 

contemporane, am considerat absolut necesar ca, în încheierea acestui capitol, să 

încredinţez tiparului două documente fundamentale, unul american şi altul 

britanic, ambele datând, întâmplător ori nu, din acelaşi an – 1947. Astfel, în 

Anexa I, valorificăm, parţial, informaţiile desprinse din Who’s Who-ul întocmit 

la 15 februarie 1947 de Divizia de Informaţii Biografice (Serviciul de 

Informaţii) al Departamentului de Stat din Washington, DC
200

. Atunci au fost 

repertoriaţi toţi cei 18 miniştri titulari ai Cabinetului Dr. Petru Groza, format la 

29 noiembrie 1946, în urma alegerilor fraudate din zilele precedente (Dr. Petre 

Groza, Gh. Tătărescu, Teohari Georgescu, Gh. Gheorghiu-Dej, Mihai 

Lascăr, Lucreţiu Pătrăşcanu, Lothar Rădăceau, Tudor Ionescu, Ştefan 

Voitec, Alexandru Alexandrini, Nicolae Profiri, Gheorghe Vântu, Ion Pas, 
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 Gh. Buzatu, op. cit., I, passim. Vezi şi Jurnalul generalului american (1945-

1946). 
198

 Ibidem, passim. 
199

 Ibidem, p. 50-55. 
200

 USA, NAW, Record Group 43, Box No. 125. Relativ la politica S.U.A. în 

România, vezi lucrările menţionate datorate lui Paul D. Quinlan, Joseph F. Harrington 

şi Bruce J. Courtney.  
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Traian Săvulescu, Octav Livezeanu, Florica Bagdasar, Romulus Zăroni şi 

Radu Roşculeţ), dintre care am selectat, din motive bănuite, biografiile dr. 

Petru Groza, Gh. Tătărescu şi Gh. Gheorghiu-Dej. 

Nu am considerat, în acest caz, după cum nici în acela al documentului 

inclus în Anexa II, care se publică integral, că s-ar impune traducerea probelor 

prezentate, în primul rând pentru că, originalele fiind redactate în limba engleză, 

faptul este de la sine în măsură să le asigure o mai largă accesibilitate. 

Anexa II cuprinde tot un Who’s Who al personalităţilor din România 

anului 1947, care este însă incomparabil mai vast (117 leading personalities) şi 

mai temeinic, mai profund, vocile reprezentând în unele cazuri bănuite ori 

aşteptate, veritabile micro-monografii biografice (Constantin Argetoianu, Max 

Auschnit, Emil Bodnăraş, Gh. Brătianu, Gh. Gheorghiu-Dej, P. Groza, 

Nicolae Malaxa, îndeosebi Iuliu Maniu şi Regele Mihai I, Lucreţiu 

Pătrăşcanu, Ana Pauker, C. Titel Petrescu, Constantin Sănătescu, Gh. 

Tătărescu, C. Vasiliu-Răşcanu şi Constantin Vişoianu). Documentul l-am 

depistat în decembrie 1994 în arhivele diplomatice britanice
201

, unde n-am 

reuşit, tot atunci, să investighez, de exemplu, şi Who’s Who-ul pe anul 

precedent. Ulterior, am valorificat acest document complet şi relevant
202

, în mai 

multe rânduri, fie în engleză, fie în traducere. Documentul respectiv, intrând în 

categoria actelor confidenţiale, a fost expediat prin curier de Legaţia Marii 

Britanii din Bucureşti, cu no. 262, la 3 noiembrie 1947, fiind recepţionat de A. 

Bevin, liderul Foreign Office-ului, la 11 noiembrie 1947. Semnatarul notei ce 

însoţea Who’s Who-ul era însuşi ministrul de atunci al Angliei la Bucureşti, 

Adrian Holman, diplomat de carieră. Născut în 1895, el mai îndeplinise 

misiuni oficiale la Bruxelles, Roma, Paris şi Teheran, fiind trimis, la 17 martie 

1946, la Bucureşti, ca reprezentant al Londrei, iar cu începere de la 17 

septembrie 1946 ca ministru extraordinar şi plenipotenţiar. Avea să rămână la 

post până la 17 februarie 1949, când a fost înlocuit cu Sir Walter St. C. H. 

Roberts
203

. 

După cum cunoaştem, a fost şi a rămas în atenţia oricărui serviciu 

diplomatic, acreditat undeva, obiectivul de-a întocmi Who’s Who-uri curente, cel 

mai adesea anuale, acoperind ţara/capitala pe lângă care reprezintă interesele 

vreunei puteri. Este ideal dacă asemenea materiale, confruntate cu datele reale şi 

coroborate cu restul surselor, se dovedesc finalmente şi bine informate, exacte, 

pătrunzătoare şi inspirate. Ceea ce este, cu excepţiile care au fost relevate, şi 
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 PRO, FO – 371/67272 B.  
202

 Vezi Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul 

de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, p. 340-439; idem, România şi Marile Puteri, 

1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 493-590; ibidem, ediţia a II-a 
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Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 191- 286. 
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 Cf. The Foreign Office List and Diplomatic and Consular Year Book. 1948, 

vol. 121, London, p. 84; The Foreign Office List… 1951, vol. 124, London, p. 546. 
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cazul Who’s Who-ului britanic anexat din noiembrie 1947, o probă indiscutabilă 

de profesionalism şi, nu mai puţin, în prezent un izvor istoric de prima mână. 

Cititorul este însă cel dintâi chemat să se pronunţe. 

 

*** 

În context, se impune să relevă că, după 1992, o dată cu deschiderea 

arhivelor foste sovietice, s-a intensificat activitatea specialiştilor ruşi şi străini de 

valorificare a documentelor acoperind, din istoria U.R.S.S. (1917-1991), cele 

mai diverse domenii politico-ideologic, diplomatic, militar, cultural, biserică, 

informaţii, gulag etc. Fără îndoială, exemplul unor ediţii sunt edificatoare în 

această privinţă
204

. Pentru tema aflată în atenţia noastră însă se dovedeşte de cel 

mai mare interes şi folos colecţia de documente, deja menţionată, apărută prin 

grija unei echipe de cercetători ruşi coordonaţi de o specialistă binecunoscută – 

G. P. Muraşko
205

. Din cele aproximativ 700 de documente inedite selectate în 

cele două volume (circa 1 700 pagini tipărite), cel puţin 150 privesc direct 

România şi personalităţile de la Bucureşti, mai precis: Lucreţiu Pătrăşcanu şi 

Gh. Tătărescu, regele Mihai şi Iuliu Maniu, Gh. Gheorghiu-Dej (cele mai 

numeroase menţiuni), Emil Bodnăraş, Ana Pauker, I. Chişinevski, Teohari 

Georgescu, Ana Toma, dr. P. Groza, Vasile Luca, Leonte Răutu, Al. Moghioroş, 

precum şi problemele în conexiune – Armistiţiul din 1944 şi aplicarea lui, 

datoriile de război ale României, întrevederile şi corespondenţa liderilor 

comunişti români cu I. V. Stalin, V. M. Molotov şi A. I. Vîşinski, execuţia 

Mareşalului Ion Antonescu, „cazul” Lucreţiu Pătrăşcanu, activitatea „Opoziţiei” 

(Iuliu Maniu – Dinu Brătianu), eliminarea „grupului deviaţionist” Vasile Luca – 

Ana Pauker – Teohari Georgescu etc. Nefiind cazul să intrăm în detalii, vom 

preciza că avem în seamă, totuşi, unele dintre cele mai semnificative şi pline de 

consecinţe fapte consemnate în documentele examinate, aşa precum: 

întrevederea A. I. Vîşinski – Gh. Gheorghiu-Dej de la Sofia din 9 ianuarie 

1946
206

; convorbirile lui Gh. Gheorghiu-Dej şi Teohari Georgescu cu V. M. 
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 Vezi G. Adibekov şi colaboratori, eds., Politbiuro ŢK/RKP (b) – VKP (b) i 
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Molotov şi G. M. Malenkov la Kremlin, în 2 aprilie 1946, concentrate pe tema 

viitoarelor alegeri parlamentare din România, ca „prolog” al întâlnirii celor patru 

cu I. V. Stalin, din 2-3 aprilie 1946
207

; întrevederile lui Gh. Gheorghiu-Dej şi 

Ana Pauker cu I. V. Stalin, V. M. Molotov şi colaboratorii la Kremlin din 2 

februarie
208

 şi 10 februarie 1947
209

: Gh. Gheorghiu-Dej relatează lui Ivan Z. 

Susaikov situaţia la nivelul conducerii P.C.R. (10 iunie 1947)
210

, un aspect 

surprins şi în Raportul menţionat deja al lui V. I. Lesakov adresat la 26 august 

1947 lui L. S. Baranov
211

; declaraţiile făcute la 29 ianuarie 1948 ambasadorului 

sovietic la Bucureşti, S. I. Kavtaradze, de către Lucreţiu Pătrăşcanu, cu puţin 

înainte de izolarea sa
212

; întrevederea din 2 februarie 1948 a dr. P. Groza şi Anei 

Pauker cu V. M. Molotov la Moscova în deschiderea negocierilor de la Moscova 

(2 februarie 1948) pentru parafarea Tratatului sovieto-român de ajutor reciproc 

din 4 februarie 1948
213

, convocarea neaşteptată a delegaţiei române la Kremlin 

fiind considerată – în viziunea premierului român – „o surpriză, dar 

prietenoasă”
214

; la 19-20 aprilie 1949, Gh. Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker l-au 

informat, separat, pe ambasadorul Kavtaradze atât despre semnificaţia şi 

urmările modificării structurii guvernului de la Bucureşti, cât şi despre 

raporturile între membrii cabinetului
215

, în condiţiile în care existau temeri 

serioase că Vasile Luca ar tinde la conducerea P.C.R., iar, după ştirile 

ambasadorului, popularitatea şi autoritatea lui Dej se consolidaseră „colosal”, 

ceea ce Pauker n-a respins
216

, admiţând, dimpotrivă, că în noua formulă a 

guvernului se asiguraseră „posibilităţi depline” pentru desfăşurarea unei munci 

mai active
217

; la un moment dat, în 22 martie 1951, I. Chişinevski i-a informat 

pe sovietici despre ultima sesiune ştiinţifică a Academiei României, făgăduind 

celor de la Ambasada sovietică din Bucureşti prezentarea … rapoartelor 

susţinute
218

; ulterior, acelaşi personaj sinistru a transmis Kremlinului 

                                      
207
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consideraţii despre lichidarea „grupului” Luca – Pauker – Georgescu
219

, o 

problemă aflată, din start, pe agenda Ambasadei U.R.S.S. la Bucureşti
220

.  

 

  
 

Moscova, 4 februarie 1948: Semnarea Tratatului de prietenie româno-sovietic 

(I. V. Stalin, dr. P. Groza, V. M. Molotov, Gh. Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker) 

 

Nu mai puţin, în anii 1951-1953 Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroş şi 

Leonte Răutu au ţinut la curent Kremlinul în ceea ce priveşte adoptarea noii 

Constituţii a RPR
221

, lucrările Canalului Dunăre – Marea Neagră
222

, activitatea 

parlamentară şi pregătirea Armatei Române
223

, acţiunile „grupului Pauker”
224

 

sau pregătirea „procesului” lui Lucreţiu Pătrăşcanu
225

. Această din urmă 

problemă a fost abordată de Dej, în prezenţa lui Chişinevski, în convorbirea du 

diplomatul sovietic L. G. Melnikov, primit la cerere, liderul P.C.R. 
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Constituţiei (ibidem, p. 769-771). 
222

 Ibidem, doc. nr. 222. 
223

 Ibidem, doc. nr. 306. 
224

 Ibidem, doc. nr. 313. 
225

 Ibidem, doc. nr. 337. 
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reconfirmând-şi opinia ce urmărea s-o acrediteze în sensul că Lucreţiu 

Pătrăşcanu
226

 se dovedise … „spion american”, care-şi crease un „centru” în 

vederea „pregătirii unei răsturnări contrarevoluţionare în ţară”
227

. Totodată, Dej 

a recunoscut că Biroul Politic al P.C.R. nu avea un punct de vedere hotărât 

despre judecarea lui Pătrăşcanu, dar că va urma „un proces deschis”, pe larg 

reflectat de presă
228

. 

În acest fel, suntem în măsură a conchide, în temeiul unor probe 

provenind din cea mai autorizată sursă (sovietică), că între 1944 şi 1953 

Kremlinul a fost excelent şi prompt informat în privinţa desfăşurărilor marcante 

ori nesemnificative din România, controlându-i brutal destinul, în virtutea 

„dreptului” asumat cu de la sine voinţă, recunoscut de toţi partenerii din Vest, de 

Putere ocupantă. În ce priveşte selecţia momentului cel mai relevant al epocii, 

reflectat într-un document „de vârf”, vom stărui asupra aceluia care ne oferă pur 

şi simplu „cheia” pentru judecarea faptelor survenite în România, aflată sub 

pumnul de fier al lui Stalin. Este vorba, în mod precis, de stenograma 

întrevederii lui Gh. Gheorghiu-Dej şi a Anei Pauker cu I. V. Stalin la 2 februarie 

1947, la Kremlin. Încă din startul discuţiilor, Stalin s-a adresat direct lui Dej, 

chestionându-l precis dacă „ar exista divergenţe în Biroul Politic al P.C.R. şi, 

dacă sunt, în ce ar consta ele şi care-s cauzele lor”
229

. Şi, faţă de răspunsul 

evaziv al lui Dej
230

, Stalin a procedat fără ezitare, dialogul continuând în aceşti 

termeni:  

„Tovarăşul Stalin îl întreabă pe Dej dacă în P.C.R. alte divergenţe se 

manifestă ori dacă ele corespund zvonurilor, care au ajuns până la el, cum 

că în P.C.R. ar fi asemenea opinii, potrivit cărora ar fi de dorit ca în Partid 

să fie numai români, cu alte cuvinte, la modul concret vorbind, ca Ana 

Pauker şi Luca, care nu-s români după naţionalitate, să nu poată ocupa 

posturi de conducere. Tovarăşul Stalin subliniază că, în acest caz, Partidul, 

dintr-unul social, de clasă, ar deveni un partid de rasă. Dacă Partidul şi-ar 

păstra caracterul social, de clasă, atunci el se va dezvolta şi creşte, iar, dacă 

el ar căpăta un caracter de rasă, atunci desigur ar muri. 

Dej răspunde că asemenea curente nu există, că au fost, cu adevărat, 

diverse manifestări în acest spirit (Vidan – Cluj), dar că aşa ceva nu-i 

specific Partidului. 

                                      
226

 De reţinut că, încă la 2 februarie 1947, primit la Kremlin de către Stalin, Dej, 

în prezenţa Anei Pauker, i-a consolidat liderului de la Kremlin convingerea că faimosul 

discurs de la Cluj al lui Pătrăşcanu (1945) dovedise un „spirit româno-naţionalist” 

(ibidem, I, p. 564-565). 
227

 Ibidem, II, p. 952. 
228

 Ibidem, p. 953. 
229

 Ibidem, I, p. 564. 
230

 Desprindem din stenograma în discuţie: „Dej răspunde că, la propriu 

vorbind, divergenţe serioase între conducătorii comunişti [de la Bucureşti] nu există, 

dar a fost o întâmplare cu Pătrăşcanu … „ (ibidem, p. 564-565). 
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Tovarăşul Stalin spune că, dacă aşa stau lucrurile, atunci e bine …”
231

 

Totuşi, după cum este bine stabilit, în privinţa asigurărilor date de Dej lui 

Stalin, în nici un fel contrazise pe moment de Ana Pauker, „Ţarul Roşu” le-a 

acceptat, tot ce-i posibil, de formă, cu toate că în fond ştia altceva şi gândea 

altcum … Nu intrăm în amănunte pentru a stabili de ce a procedat în consecinţă. 

Mai ales că, ulterior, Stalin însuşi chiar a preferat ca, în unele ţării ocupate de 

U.R.S.S., inclusiv România, să aibă de-a face cu partide comuniste … rasiste! 

Ceea ce, trebuie numaidecât să recunoaştem, că a avut drept consecinţă 

fundamentală faptul că sistemul comunist instalat de Kremlin şi menţinut în 

ţările Europei Est-Centrale a funcţionat ca atare
232

. Altfel … Dar, în istorie, este 

prea bine cunoscut, specialiştii nu fac vorbire cu sau despre dacă … 

 

                                      
231

 Ibidem, p. 565. 
232

 Despre unele aspecte ale epocii 1944-1953, cf. Comisia Prezidenţială pentru 

Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, editori  – Vladimir 

Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 

49-92.  
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DIN VREMURILE LUI DEJ, PĂTRĂŞCANU,  

LUCA, PAUKER ŞI GROZA  

Contribuţiile ştiinţifice, documentele şi mărturiile contemporanilor, 

valorificate intens în ultimul timp
1
, s-au dovedit decisive pentru elucidarea 

aspectelor numeroase şi clar-obscure până acum ale cazului Lucreţiu Pătrăşcanu. 

Sub acest raport, cu totul recent, apariţiile însemnărilor postume purtând 

semnătura lui Petre Pandrea (vezi, îndeosebi, Memoriile mandarinului valah, 

2000; Reeducarea de la Aiud. Jurnal penitenciar: 1961-1964, 2000; Garda de 

Fier. Jurnal de filosofie politică. Memorii penitenciare, 2001) ori ale lucrărilor 

de strictă specialitate (vezi Lavinia Betea, Lucreţiu Pătrăşcanu – Moartea unui 

lider comunist. Studiu de caz, 2001 şi Stelian Neagoe, Petre Pandrea în 

puşcăriile comuniste, 2001) se dovedesc de o însemnătate remarcabilă. În 

viziunea lui Petre Pandrea, cumnatul lui Lucreţiu Pătrăşcanu, acesta, în postura-i 

de comunist intelectual şi naţionalist, nu putea să nu cadă victimă, în cursul 

comunizării României, răzbunării sanguinarilor din P.C.R. – Vasile Luca, Ana 

Pauker, Emil Bodnăraş ş.a. De altfel, pretinde acelaşi, la un moment dat i-a atras 

atenţia cumnatului său că îşi pregătea „singur soarta lui Troţki. El mi-a răspuns: 

<eu Troţki? eu sunt pe linia Partidului>; i-am spus din nou că va fi Troţki şi 

mai rău, va fi un Troţkilică minor, el mi-a răspuns că nu îi este teamă nici de 

Ana [Pauker] şi nici de [Vasile] Luca, fiindcă el are prieteni puternici la 

Moscova, iar pe Ana şi pe Luca îi are în buzunare…” (apud Stelian Neagoe, op. 

cit., p. 140). Din nefericire, memorialistul nu s-a înşelat. De îndată ce, după 23 

august 1944, comuniştii români au fost propulsaţi la putere, sub protecţia 

tancurilor sovietice, Lucreţiu Pătrăşcanu avea să fie atacat de camarazii de partid 

pe cele mai diverse chestiuni şi în tot mai frecvente ocazii: la Conferinţa P.C.R. 

ori la reuniunea de constituire a Biroului Politic al C.C. al P.C.R., ambele din 

octombrie 1945, pe tema discursurilor „naţionaliste” de la Cluj din 1945 şi 1946 

ori în legătură cu colaborarea să cu Intelligence Service-ul, despre care noi 

înşine, cu alt prilej, am prezentat probe aflate în arhivele secrete britanice (vezi 

Gh. Buzatu, Din istoria secreta a celui de-al doilea război mondial, II, 1995). S-

a ajuns, în cele din urma, la înlocuirea lui Lucreţiu Pătrăşcanu de la conducerea 

Ministerului Justiţiei (24 februarie 1948), la absenţa lui la congresul de făurire a 

PRM (în locul P.C.R.) şi la neincluderea lui în conducerea „noului” partid, la 

punerea lui sub cea mai stricta urmărire, pentru că, la 28 aprilie 1948, să fie, în 

fapt, arestat. Nu insistăm asupra acestor episoade, tratate deja, în baza unei 

                                      
1
 Vezi Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, Craiova, Editura Mica Valahie, 

2004, p. 62-103; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010. 
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temeinice documentaţii de arhivă, de d-na Lavinia Betea, în excelentul studiu de 

caz privind moartea lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Este absolut necesar însă să 

integrăm în lanţul faptelor cunoscute informaţiile desprinse din documentul 

datat 20 martie 1948, înregistrat la cancelaria P.M.R. sub numărul 81/1948, 

ordonează în fond argumentele pe care Lucreţiu Pătrăşcanu le-a expus, în 

apărarea să, în cursul unei „discuţii tovărăşeşti” cu delegaţii conducerii de partid 

– Teohari Georgescu şi Iosif Rangheţ. Lucreţiu Pătrăşcanu, supus unui foc 

concentric sub pretextul auto-examinării critice a activităţii sale din 1944-1948, 

a oferit probe categorice, respingând asemenea invenţii cum că s-ar fi dovedit un 

„exponent” al ideologiei burgheze, „rupt de mase” sau „înstrăinat” de linia 

ideologică şi politică a P.C.R. ori că ar fi probat „nemulţumiri personale” şi 

„atitudini nesănătoase”, care să fi fost folositoare opoziţiei anticomuniste. Se 

poate descoperi că, deopotrivă cu asigurările lui Lucreţiu Pătrăşcanu în sensul că 

ar fi respins „net şi categoric” acuzaţiile aduse, totuşi, învinuitul nu şi-a depăşit 

condiţia de comunist, mulţumindu-se să-şi facă … autocritica, cu scopul de a 

împrăştia definitiv toate dubiile relativ la activitatea să. Era, netăgăduit, un 

obiectiv ratat, cum suntem în măsură a aprecia astăzi, chiar din start, de vreme 

ce „tovarăşii de drum” ai săi din conducerea P.C.R./P.M.R., în unanimitate, 

erau, de pe atunci, hotărâţi să-l trimită în faţă plutonului de execuţie. 

 

*** 

 Supunem atenţiei cititorului fragmente din partea finală a stenogramei 

şedinţei plenare a C.C. al P.C.R. din 22 octombrie 1945, cu care prilej – aşa 

după cum este cunoscut (vezi „Adevărul literar şi artistic”, nr. 552/23 ianuarie 

2001 şi nr. 559/13 martie 2001) – s-a declanşat în fond cazul Lucreţiu 

Pătrăşcanu. Relevăm că importante aspecte ale cazului ori extrase din 

documentul anexat au fost abordate/valorificate în studiile şi cărţile lui Florin 

Constantiniu, Stelian Tănase, Vladmir Tismăneanu ori în publicaţiile 

prestigiosului Institut Naţional pentru Studiul Totalitarismului din Bucureşti ş.a. 

Nu putem neglija, în sfârşit, revistele care au găzduit diverse materiale, 

îndeosebi „Arhivele totalitarismului” şi „Sfera politicii”. 

 După cum cititorul va desprinde din textul anexat, Ana Pauker a fost 

aceea care i-a indicat, neiertătoare, lui Lucreţiu Pătrăşcanu: „Eşti un caz 

special”. Din partea lui Pătrăşcanu, totul a fost în zadar; el nu a reuşit să impună 

punctul de vedere contrar; nu a reuşit să înlăture „atmosfera tulbure” care plana 

deja în jurul său; în van a fost ca el să pretindă „aceleaşi drepturi şi obligaţii că 

orice membru de partid”. În fond, P.C.R., aflat la începutul drumului de cucerire 

a puterii la Bucureşti, sub protecţia tancurilor sovietice şi ale forţelor poliţieneşti 

ale NKVD (viitorul KGB!), îşi identificase o victimă sigură dintre … tovarăşii 

de drum. Era, cum bine se ştie, chiar Lucreţiu Pătrăşcanu, care avea să fie 

asasinat în 1954. 
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Gh. Gheorghiu-Dej (1901-1965) 

 

 În intervenţia sa la şedinţa din 22 octombrie 1945 a C.C. al P.C.R., 

Lucreţiu Pătrăşcanu a făcut importante dezvăluiri, de mare interes astăzi pentru 

istorici, despre: – evoluţia de până atunci a luptelor intestine din partid; – poziţia 

liderilor comunişti în diverse momente; – preludiile actului de la 23 august 1944 

(vezi precizările referitoare la aşa-zisul guvern I. Gigurtu, anterior arestării 

Mareşalului Antonescu şi a colaboratorilor săi) ş.a. Ne-am referit anterior la 

unele declaraţii premonitorii în privinţa destinului lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Mă 

refer, în esenţă, la declaraţia lui Gh. Vasilichi despre Lucreţiu Pătrăşcanu în 

sensul că: „El [Pătrăşcanu] este un capital al Partidului şi Partidul trebuie să 

plaseze acest capital unde trebuie”.  

 

 
 

Bucureşti, 16-21 octombrie 1945: Conferinţa Naţională a P.C.R. 

(Fototeca online a comunismului românesc, 2/1945) 
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… Ceea ce era imposibil de prevăzut la 22 octombrie 1945, astăzi ştim 

cu precizie unde l-au „plasat” pe Lucreţiu Pătrăşcanu colegii săi de partid: în 

rândurile unui criminal de profesie! Ceea ce se desprinde lesne din documente: 

„ […] Tov. Pătrăşcanu: Nu eu am propus guvernul Gigurtu. În şedinţa 

de la Palat s-a propus aceasta de [generalul Gh.] Mihail şi propunerea a venit 

din partea Regelui, nu a fost propunerea mea. Am arătat anumite elemente 

pozitive şi negative ale formulei, dar nu am propus. Am adus propunerea făcută 

la Palat în faţă C.C. şi eu, împreună cu [Emil] Bodnăraş şi [Iosif] Rangheţ, am 

redactat şi am trimis Regelui rectificarea noastră. 

În al doilea rând, chestiunea loviturii de stat. S-a dat peste cap cu trei 

zile înainte. În ceasul când s-a pus chestiunea guvernului Sănătescu, am luat 

răspunderea asupra mea. Pentru că Antonescu ar fi plecat pe front şi toată 

România ar fi fost scăldată în sânge. Şi am luat răspunderea asupra mea. 

Într-adevăr, just a spus tov. Moghioroş, nu este o chestiune de azi. Dar 

am văzut, în felul cum a pus chestiunea tov. [Gh.] Apostol, era o punere la punct 

definitiva. Nu este just că eu nu accept critica, ci cum a fost făcută critica. Nu 

este permis să spui unui om, care a fost 27 de ani în mişcare, că singurul lui 

atribut a fost că a fost avocat în procese. Nu este just. 

Tov. Ana Pauker: Şi dacă Liuba [Chişinevscki] a spus că m-am ţinut 

dârz pe patul de moarte? Când eu am fost şi secretar de celulă… 

Tov. Pătrăşcanu: Nu am protestat împotriva criticii. Aş fi acceptat -, 

cum am acceptat nu o singura data critica în mişcare. Ce am protestat? Trebuie 

să fie iniţiativa tov. Gheorghiu-Dej şi tov. Ana, care mă cunosc de mult, ei, din 

proprie iniţiativă, trebuiau să ridice chestiunea asupra felului cum a fost făcută. 

Împotriva acestui lucru am protestat. Nu critica, ci felul criticii şi solidaritatea 

tuturor cu aceasta împotriva întregului meu trecut politic. 

Tovarăşi, în Partidul nostru a fost nu o singura lupta fracţionistă. Am 

fost totdeauna duşmanul fracţionismului. Atunci când cu [Ştefan] Foriş, nu am 

încercat să fac fracţionism în Partid. Nu am grupat oamenii în jurul meu, pe toţi 

i-am îndepărtat şi am acceptat să stau şase luni de zile fără a face nimic. Şi am 

avut completă dreptate, sau în parte, mă rog, dar în lucrurile esenţiale eu am 

avut dreptate cu Foriş, şi nu am început să fac o muncă fracţionistă. Când spun 

că mă duc la celula [la munca de jos], nu vreau să fac munca fracţionistă. Dar 

este o situaţie tulbure. Nu sufăr de mania persecuţiei, dar cum tov. Ana a spus: 

„Eşti un caz special…” Nu sunt un caz special. 

Tov. Ana Pauker: Am spus „un caz special” pentru că te izoleze. 

Tov. Pătrăşcanu: Nu vrea să fiu aşa, să fie o atmosferă tulbure în jurul 

meu. Vreau să am aceleaşi drepturi şi obligaţii că orice membru de partid. 

Într-adevăr, tovi, s-a întâmplat ceva, care m-a costat şi pe mine şi la 

prima ocazie am ridicat-o în faţă C.C. [al] al nostru. În presa noastră s-a 

ridicat, de acolo a venit chestiunea cu două fracţiuni, după felul cum se proceda 

în presa noastră. În „Scânteia” săptămâni de zile după 7 Noiembrie [1944] nu 

s-au publicat declaraţiile mele. Toate ziarele au publicat, numai „Scânteia” nu. 

Miron [Constantinescu] este aici şi poate spune. Eu am spus de la început: 



 305 

nimeni nu are dreptul de a monopoliza popularitatea Partidului, dar atitudinea 

gazetei a creat, într-adevăr, o atmosferă în jurul meu… 

Eu până la sfârşitul lui august [1944] nu am ştiut că sunt membru în 

C.C. şi aveam dreptul să cer, dar nu am făcut-o. Pentru că aveam dreptul, dar 

nu am vrut să nasc un caz Pătrăşcanu. 

Şi, atunci, toată lumea a spus că Pătrăşcanu este exclus din partid. Şi ce 

atitudine a luat „Scânteia”? Spunea numai: „tov. ministru Pătrăşcanu…” şi 

toată lumea comenta. De unde se trage chestia? Din atitudinea „Scânteii”. De 

acolo se trage chestiunea şi nu din atitudinea mea, de acolo au scos englezii 

chestia. Sigur că duşmanii o folosesc, dar mie nu mi se poate imputa că a existat 

această atmosferă în jurul meu dintr-o activitate a mea proprie. 

Nimeni nu are dreptul să monopolizeze popularitatea Partidului. Dar 

este o realitate… Dar nu în jurul meu, ci este o popularitate a Partidului, pentru 

că eu mâine dispar şi Partidul rămâne. Exista aceasta popularitate, într-adevăr, 

pentru că eu am semnat Armistiţiul [din 12 septembrie 1944], pentru că sunt de 

mult în Partid. Dar acest lucru nu trebuie ignorat şi nu trebuie să facă 

„Scânteia” această chestiune în jurul meu. „Scânteia” scrie la 7 noiembrie 

[1944]: „… Dl. Pătrăşcanu…” Mie nu îmi pasă de aceasta, dar toată lumea s-a 

legat de asta. 

  

 
 

Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954) 

 

Aici nu sunt creaţii artificiale. Nu se face popularitate nici cu poze la 

gazetă, nici cu atitudini ditirambice. 

Deci, atitudinea în C.C. faţă de mine a fost nedreapta, o bănuială, o 

suspiciune… După ce s-a creat prin atitudinea ziarului credinţa cu sunt două 

partide, fără că eu să fi avut vreun gest care să dea loc la această credinţă. 

Eu am spus la Conferinţă: Trebuie să mărturisesc cinstit că această 

Conferinţă va lichida toate chestiunile. Nu contează chestia cu libertatea 

comerţului sau libertatea presei. Dar am crezut că se va lichida acest caz, 

această suspiciune creată după 7 noiembrie. Şi am vorbit şi cu tov. Ana. 
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Aceasta este problema. Dar nu poate rămâne aşa, Partidul trebuie să 

tranşeze. 

Tov. Apostol ce a spus? „Avocat …, nu şi-a făcut datoria la Ministerul 

de Justiţie, dar totuşi îl propun că membru al CC”. Nici unuia nu i s-a făcut o 

asemenea recomandare. Este o recomandare injurioasă pentru un membru de 

partid. Şi, când eu am crezut că se va lichida chestiunea, tov. Apostol a vrut să 

sublinieze: „există un caz Pătrăşcanu”. Şi am vrut aici să ridic această 

chestiune, această problema, acum, după Conferinţă, şi o ridic, tovarăşi, şi cer 

să mergem consecvent, după propunerea pe care am făcut-o. 

Tov. Bodnăraş: Care este propunerea? 

Tov. Pătrăşcanu: Am să spun imediat. 

Nu este adevărat că am asemănat conducerea actuala cu Foriş. Eu am 

avut aceeaşi situaţie, eu voi dispărea şi voi trece la munca de jos şi nu se va mai 

şti de mine, aşa cum nu s-a ştiut de mine ani de zile. Pentru că nu trebuie să 

existe acest caz Pătrăşcanu. 

Şi eu vin să fac această propunere, cinstit, conştient şi cu toate 

urmările… Într-adevăr, este gravă demisia, dar nu se pot admite două masuri. 

Trebuie mers până la capăt, cu toate riscurile. Chestiunea demisiei nu este o a 

doua problemă, este consecinţa logică a primei părţi. 

  

 
 

Vasile Luca (1898/1963) 

  

Încă odată, şi cu asta închei, tovarăşi, declaraţia pe care am făcut-o în 

ce priveşte unitatea Partidului este întărită de tot trecutul meu. Şi tov. Bodnăraş 

are cel puţin dreptul să facă acest lucru, pentru că cu dansul am discutat 

chestiunea crizei în C.C. şi am spus: orice, decât fracţiune. Niciodată nu am 

făcut şi nu voi face fracţionism. Dar cer ca acest caz să fie lichidat de sus şi 
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până jos, după propunerea pe care am făcut-o eu. Nu o singură greutate am 

avut în munca noastră. Noi am avut totdeauna curajul să nu ne speriem de 

greutăţi. Decât o bubă în Partid, prefer o greutate în afară. 

Tov. Vasile Luca: Tov. Pătrăşcanu spune că C.C. a avut suspiciuni faţă 

de el. Să ne explice el, din ce cauza a avut C.C. faţă de el suspiciuni, bănuieli. 

Tov. Pătrăşcanu: Tovarăşe, să te întrebi tu, şi tov. Ana, şi tov. Teohari 

[Georgescu], şi tov. Gheorghiu-Dej. Eu îţi arat cu gazeta chestiunea asta. Nu 

ştiu de ce, dar prefer s-o constat şi s-o combat, decât s-o accept. 

Tov. Pătrăşcanu: Am o propunere: să nu discutam mai departe această 

chestiune şi s-o lichideze Biroul Politic. 

Tov. [Gh.] Vasilichi: Şi eu am o propunere. Eu cred că nu este sarcina 

tov. Pătrăşcanu să discute, ce trebuie să facă sau nu. El este un capital al 

Partidului şi Partidul trebuie să plaseze acest capital unde trebuie. 

Tov. Pătrăşcanu: Dar eu am dreptul să-mi spun părerea? 

Tov. Vasilichi: Da, tovarăşe, ai dreptul. Deci, eu cred să închidem 

aceasta chestiune şi C.C. să hotărască ce va trebui să facă tov. Pătrăşcanu. 

Tov. Ana Pauker: Tovarăşi, chiar bogăţia de argumente pe care le-a 

adus tov. Pătrăşcanu – aş spune între ghilimele bogăţia şi argumente -, şi dacă 

ar fi fost de zeci de ori mai multe decât au fost, nu ar fi fost îndreptăţită ieşirea 

tov. Pătrăşcanu. Eu am făcut critica tov. Luca în absenţa lui şi eu am spus…, 

mi-era şi mie ruşine de ce am spus, noroc că nu a fost Luca acolo. Am spus: „a 

fost un activist sindicalist”. Mă rog, Luca activist sindicalist. „Că e de mult în 

Partid şi îi propun candidatura”. Liuba a venit ca o caraghioasă acolo şi şi-a 

spus impresiile ei din primul timp de puşcărie, şi a spus că a făcut o 

caracterizare. Toate caracterizările au fost un scandal. La unii tovarăşi s-a 

făcut caracterizarea aşa: „Tatăl lui a fost ţăran şi mama lui nu a fost, s-a 

născut atunci şi deci îl recomandam să fie în CC”. Este o ruşine cum s-au făcut. 

Tov. Pătrăşcanu era acolo şi avea dreptul, ca fiecare dintre noi, şi să se 

indigneze, şi să facă o critică faţă de cei care au pregătit aceste caracterizări. 

Nici tov. Apostol nu a fost mai la înălţime decât ceilalţi. A spus că „a fost 

avocat, a aparat deţinuţii politici…” Când fiecare ştie ce însemna atunci să 

aperi deţinuţii politici. Când Pătrăşcanu a spus: „dacă este scandal, scandal să 

fie” şi noi eram convinşi că a doua zi va fi în boxă alături de noi. Era poate mai 

greu să fii avocat atunci decât deţinut. Şi, fără îndoială, că aceasta a vrut să 

spună tov. Apostol. Şi a spus: în orice caz este demn să fie candidat la 

Conferinţa. Tov. Gheorghiu-Dej a venit pe urmă să facă o serie de critici la alţii 

şi a spus: „Totuşi, îl propun că membru al CC”. 

Tov. Teohari [Georgescu]: Exista asta în stenograme. La 5-6 inşi s-a 

spus aşa. 

Tov. Ana Pauker: Tov. Pătrăşcanu ne face reproşuri de ce nu ne-am 

ridicat să spunem altfel lucrurile. Pot să spun că m-a frapat de ce a spus: „în 

orice caz”. La celelalte lucruri nici nu am prea fost atentă. Şi aşa au fost făcute 

caracterizările, că nu au frapat pe nimeni şi cei care s-au dus acasă cred că nici 

nu au reţinut-o. Şi, aşa cum a vorbit tov. Apostol, nimeni nu a observat felul cum 
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a fost făcută. Propunerea făcută de tov. Apostol a dovedit că lumea îl cunoaşte 

pe Pătrăşcanu şi a aplaudat ca Pătrăşcanu să fie membru al CC. 

 

 
 

Ana Pauker (1893-1960) 

 

Chestiunea aceasta a recomandării şi scandalul a ridicat numaidecât de 

tov. Pătrăşcanu este o mărgea din lanţul acesta pe care îl strânge ca o soacră 

bătrână: „Şi asta nu a fost, şi asta a fost…”. Că într-o zi a apărut în 

„Scânteia”: „dl. Pătrăşcanu” în loc de „tov. Pătrăşcanu…” A fost o notiţă care 

s-a dat la toate gazetele şi omul care lucra acolo nu a fost atent […]  

Eu cred că în şedinţa de aici să hotărâm aceste lucruri. Deci, repet 

propunere: Ca: 

1. C.C. să voteze pentru respingerea propunerii tov. Pătrăşcanu că 

neîntemeiată şi, în locul ei, să considere că propunerea făcută de tov. 

Pătrăşcanu este neîntemeiată şi inadmisibilă; 

2. Să respingem cu hotărâre propunerea lui de demisie şi îi cerem să 

îndrepte atitudinea pe care o are, să îndrepte cu felul de a vedea lucrurile şi de 

a dovedit aceste lucruri prin munca lui. 

Tov. [Ion Gheorghe] Maurer: Pentru vot am şi eu o propunere. 

Tov. Gheorghiu-Dej: Mai ai ceva de spus? 

Tov. Pătrăşcanu: Nu mai am nimic de spus. 

Tov. Ana Pauker: Şi trebuie să plece. 

Tov. Gheorghiu-Dej: Sunt de acord că aceasta propunere să se pună la 

vot. Al doilea: să se pronunţe prin vot tovarăşii din C.C. dacă poziţia critică 

faţă de Pătrăşcanu a fost obiectivă şi partinică. Dacă este C.C. de acord cu 

calificarea politică dată aici de tov. Ana, Luca şi ceilalţi lui Pătrăşcanu 

[asupra] ieşirii acestuia din prima şedinţa a C.C. cu demisia. Apoi, noul C.C. 

să-l ajute pe tov. Pătrăşcanu pentru a reveni. Apoi, obligaţia pentru toţi 
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membrii CC, şi [pentru] tov. Pătrăşcanu de a păstra discreţie absolută asupra 

acestui caz. 

Tov. Teohari: Nu mai trebuie pus la vot asta. 

Tov. Pătrăşcanu: Eu am făcut propunerea aşa cum am crezut, ca, 

comunist. Este datoria mea şi susţin propunerea făcută de mine. 

Tov. Ana Pauker: Dar dacă majoritatea hotărăşte într-un fel? 

Tov. Teohari: Prima propunere, Cine este pentru? Cine este contra? 

Cine se abţine? /Toata lumea – pentru./ 

Tov. Vasile Luca: La punctul 3 cer o precizare. 

Tov. Gheorghiu-Dej: C.C. să voteze dacă critica făcută tov. Pătrăşcanu 

în timpul Conferinţei a fost obiectivă şi partinică. 

Tov. Teohari: Cine este pentru? Cine contra? Abţineri? 

[Tov. Pătrăşcanu se abţine.] 

 

 
 

Tov. Gheorghiu-Dej: Daca C.C. este de acord cu calificarea politică a 

ieşirii lui Pătrăşcanu în prima şedinţa a plenarei C.C.? 

Tov. Teohari: Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abţine? 

/Tov. Pătrăşcanu se abţine./ 

Tov. Gheorghiu-Dej: Ar mai fi> C.C. însărcinează Biroul Politic şi 

Secretariatul să lichideze aceasta situaţie în cel mai scurt timp. 

/Tov. Pătrăşcanu – gata de plecare./ 

Tov. Ana Pauker: Dar la hotărârea asta te supui? 

Tov. Pătrăşcanu: Biroul Politic va cerceta chestiunea asta. 

Tov. Ana Pauker: Aici au fost luat o serie de hotărâri: 1) Rămâi în CC; 

2) Chestiunea cu demisia o retragi. Şi oricum vom discuta toată chestiunea. 

Tov. Pătrăşcanu: Din moment ce am votat statutul şi fiind membru al 

Partidului, desigur că mă supun. 

[Tov. Pătrăşcanu pleacă.] 

Tov. [C.] Pârvulescu: Noi am făcut o greşeală. Am pus în discuţie 

hotărârea Conferinţei asupra aprecierii critice făcută tov. Pătrăşcanu. 

Tov. Teohari: Tovarăşi, mergem mai departe. Primul punct: alegerea 

Biroului Politic. 
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Tov. Bodnăraş: Conform articolului 10 din statut, C.C. trebuie să-şi 

constituie un Birou Politic… [citeşte] 

Eu propun în cadrul acestui articol alcătuirea unui Birou Politic din 

şapte tovarăşi, a unui secretariat din patru tovi şi a unei Comisii de Control din 

trei tovarăşi. 

Propuneri concrete cu privire la Birou: Tov. Gheorghiu-Dej, tov. Ana 

Pauker, tov. Vasile Luca, tov. Teohari Georgescu, tov. Chivu Stoica, tov. Gh. 

Vasilichi, tov. Miron Constantinescu. În Secretariat: primii patru tovarăşi: tov. 

Gheorghiu-Dej, tov. Ana Pauker, tov. Vasile Luca, tov. Teohari Georgescu. 

Comisia de Control: Propunerea mea se refera numai la preşedintele 

Comisiei, şi anume: tov. Pârvulescu, urmând că pentru ceilalţi doi membri 

altcineva să facă propuneri. Asta este propunerea […] 

Tov. Teohari: Mai are cineva ceva de spus? Atunci pun la vot 

propunerile pentru Biroul Politic. Pentru tov. Gheorghiu-Dej? /Toata lumea – 

pentru./ Pentru tov. Ana Pauker? /Toata lumea – pentru./ Pentru tov. Vasile 

Luca? /Toata lumea – pentru./ Pentru tov. Teohari Georgescu? /Toata lumea – 

pentru./ Pentru tov. Chivu Stoica? /Toata lumea – pentru./ 

Tov. Miron Consatntinescu: Pai Chivu nu votează? 

Tov. Chivu Stoica: Îl propun pe tov. Apostol. 

Tov. Ana Pauker: Tov. Apostol este preşedintele Confederaţiei Generale 

a Muncii şi este angajat în munca de zi cu zi acolo şi i-ar face greutăţi… 

Tov. Teohari: Pentru tov. Vasilichi? Pentru tov. Miron Constantinescu? 

/Toata lumea – pentru./ 

Pentru propunerea compunerii Secretariatului: Tov. Gheorghiu-Dej, tov. 

Ana Pauker, tov. Vasile Luca, tov. Teohari Georgescu. [Toată lumea – pentru]. 

Pentru Comisia de Control – preşedinte a fost propus tov. Pârvulescu. 

Cine este pentru? [Toată lumea – pentru] …” 

 

  
 

Nicolae Ceauşescu – 1939 Elena Petrescu – 1939 

(Fototeca online a anticomunismului românesc, 3 – 4/1939) 
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Rosturile lui Ana Pauker în planurile Kremlinului vizavi de România le-

am tratat cu alte ocazii, între altele în România cu şi fără Antonescu (Iaşi, 1992), 

România şi războiul mondial din 1939 – 1945 (Iaşi, 1995), Românii în arhivele 

Kremlinului (Bucureşti, 1996) sau în studiul Ana Pauker: portret şi autoportret 

(„Dosarele Istoriei”, Bucureşti, nr. 8/1997, p. 9-14). O întrebare se pune: Cine 

era Ana Pauker? În volumul Din istoria secretă a celui de al doilea război 

mondial se pot întâlni aceste rânduri (vol. II, Bucureşti, 1995, p. 61): ”... cei mai 

de seamă istorici ai Cominternului (Dominique Desant, Jacques de Launay ş.a.) 

trec numele Anei Pauker între <<vedetele>> acestui veritabil <<partid mondial 

unic>> (cum se reclama în faimoasele 21 de puncte ale lui Lenin din iulie 1920). 

Câştigarea încrederii totale a lui I. V. Stalin şi a lui V. M. Molotov şi 

colaborarea excelentă cu Gheorghi Dimitrov, Otto Kuusinen, D. Manuilski, 

Palmiro Togliatti, Wilhelm Pieck şi W. Florin, Klement Gottwald, V. Kolarov, 

Maurice Thorez, A. Marty, A. A. Jdanov, Mathyas Rakosi, Dolores Ibarruri ş.a. 

(alături de care, de altfel, a semnat, în mai 1943, actul de autodizolvare a 

Cominternului) au contribuit la propulsarea în cadrele de bază ale Cominternului 

a lui Ana Pauker, care în 1941-1944, cât timp România s-a aflat în războiul sfânt 

contra U.R.S.S., pentru respingerea agresiunii comise de Armata Roşie în 1940 

prin ocuparea teritoriilor istorice din nord-estul ţării (Basarabia, Bucovina de 

Nord şi ţinutul Herţa) şi pentru lichidarea pericolului comunist. A dirijat 

întreaga acţiune a comuniştilor români. S-a dovedit, o dată mai mult, că P.C.R., 

ca secţie a Internaţionalei a III-a, era, aidoma organizaţiilor omoloage de pe 

mapamond, un instrument al politicii imperialiste şi a ideologiei Kremlinului, 

iar, cu atât mai mult în vreme de război, a funcţionat şi ca oficină la dispoziţia 

serviciilor secrete moscovite, N.K.V.D. [serviciul politic de informaţii] şi GRU 

[serviciul militar de informaţii]. Ca forme concrete de manifestare, acţiunile au 

fost variate: operaţiuni informative clasice în România, diversiuni, sabotaje în 

spatele liniilor româno-germane (îndeosebi în Basarabia, Bucovina şi 

Transnistria), contra-propagandă radiofonică de război şi ideologică prin postul 

România Liberă, intensă <<muncă de lămurire>> în lagărele de prizonieri 

români din U.R.S.S. pentru constituirea diviziilor de <<voluntari>> Tudor 

Vladimirescu şi Horia, Cloşca şi Crişan etc.[...] Ana Pauker, alături de Ţola 

Dragoiţeva şi Vanda Vasilievskaia, alcătuiau grupul celor trei graţii ce pregăteau 

comunizarea României, Bulgariei şi, respectiv, a Poloniei...”. Cu alt prilej, 

evidenţiam că, „imediat după armistiţiul din septembrie 1944, [Ana Pauker] a 

fost trimisă la Bucureşti, pentru a dirija politica P.C.R. potrivit instrucţiunilor 

transmise de la Kremlin” (cf. „Dosarele istoriei” nr. 8/1997, p. 10). Totodată, 

dezvăluiam, pornind de la un raport secret din 1947 descoperit de mine în 

arhivele londoneze şi semnata de A. Hollman, ministrul britanic la Bucureşti, că 

în România „Ana Pauker este [...] vocea Cominternului. Aparent, poziţia sa este 

similară cu aceea a unui trimis diplomatic care raportează şi face recomandări 

asupra situaţiei locale Cartierului General al Cominternului (în fapt, transformat 

deja pe atunci în Cominform) la Moscova, iar în schimb primeşte directive. În 

ceea ce priveşte puterea ascunsă în spatele Guvernului român, ea aparent 
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împarte anume responsabilităţi cu Emil Bodnăraş, care a devenit mai influent şi 

care are legături mai puternice cu NKVD-ul...” (ibidem; Gh. Buzatu, România şi 

Marile Puteri, 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 561-563). 

 

 
 

Bucureşti, 30 august 1944: Activişti P.C.R. (N. Ceauşescu, C. Agiu)  

la mitingul organizat în cinstea primirii Armatei Roşii 

(Fototeca online a comunismului românesc, 9/1944) 

 

Revenind la nominalizarea lui Dej de către Pauker ca secretar general al 

P.C.R. în octombrie 1945, se impune atenţiei faptul că, în momentul precizat, 

Ana a fost aceea care s-a retras din cursă, iar nu Kremlinul a dispus, ci a avizat. 

Şi aceasta pentru că Moscova avea planurile şi interesele sale, dubiile şi 

opţiunile sale, în raport cu care s-au apreciat strict serviciile Anei Pauker ori ale 

lui Dej. În vara anului 1944, înainte de a o expedia la Bucureşti, o comisie de 

partid de la Moscova socotea că Pauker „are nevoie de o pregătire marxistă mai 

temeinică. În munca politică de partid are nevoie de ajutor. Cunoaşte slab 

cadrele din PC al României...”(Ibidem, p. 17). Şi în august 1947 un trimis 

special al Kremlinului la Bucureşti descoperă că „în munca de partid [Pauker] 

are serioase lipsuri (cf. Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-

1945, p. 277). 

În acelaşi timp (1947), Dej se prezenta în faţa Moscovei deopotrivă cu 

defectele şi „calităţile” sale, oricum bine cunoscute ocupantului temporar al 

ţării: lipsă de „suficientă pregătire teoretică”, dar „bun organizator. Se bucură de 

mare autoritate şi influenţă în ţară” (ibidem, p. 276-277). Desigur, însă că, 

înainte de a-i crede pe cuvânt pe unii iluştri comentatori năpârliţi, trebuie să 

ţinem seama de documente şi, nu mai puţin, de ceea ce au recunoscut ulterior cei 

doi protagonişti ai scenei politice comuniste din România anului 1945. Astfel, în 

cursul anchetei din 1956, Ana Pauker a confirmat că se retrăsese în folosul lui 

Dej pentru că „sunt femeie, evreică, intelectuală” („Dosarele istoriei”, nr. 

8/1997, p. 33-34). La rândul său, Dej s-a destăinuit adesea asupra celor petrecute 

în octombrie 1945. Cele mai semnificative detalii le aflăm din minuta şedinţei 
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Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 29 noiembrie 1961. Cu permisiunea 

cititorului, voi extrage din acest document: 

 

 
 

30 august 1944: Gh. Apostol, Prof. P. Constantinescu-Iaşi,  

N. Ceauşescu şi C. Agiu, la primirea Armatei Roşii în Capitală 

(Fototeca online a comunismului românesc, 19/1949) 

 

„... După Conferinţa Naţională (a P.C.R. din octombrie 1945) trebuia să 

se strângă plenara, să desemneze conducerea partidului din C.C. ales din 

oamenii cei mai reprezentativi ai partidului, oameni vechi, cu stagiu, cu simţ 

înalt de răspundere, şi să se propună cine să facă parte din Biroul Politic, din câţi 

membri să fie Biroul Politic, să se propună o candidatură pentru Secretarul 

General... (Ana Pauker) la un moment dat, spune: <<Uite, Ghiţă dragă, suntem 

în faţa plenarei, trebuie să propunem organele de partid>>. Scoate hârtia din 

buzunar şi a spus cam cine să fie în Biroul Politic, în Secretariat şi a ajuns 

Secretar General. A fost cea mai penibilă discuţie din câte se pot imagina, 

scârboasă. [...] La discutarea Secretarului General, începe Ana: <<Ei, tovarăşi, 

păcat că nu avem aşa o figură cum sunt Dimitrov, Rakosi, W. Pieck, Thorez sau 

Togliatti>>. A numit o serie de secretari generali (ai altor partide comuniste din 

Europa). <<Ce păcat că nu avem asemenea figuri>>. Asta a fost din partea lui 

(sic!) Ana. Intervine imediat Vasile Luca. Parcă erau împărţite rolurile. <<Eu nu 

sunt de acord cu tovarăşa Ana. O asemenea figură, partidul nostru are>> şi 

începe să arate calităţile acestei figuri, ca să sfârşească prin aceea că aceasta este 

tovarăşa Ana. Unul se vaită că nu avem o asemenea figură, celălalt spune că este 

o asemenea figură. Să vedem: ea protestează faţă de cele ce spune Vasile Luca? 

N-a protestat. Şi atunci, reia: <<Totuşi trebuie dintre noi dintre cei care sunt>>. 

Eu spun la un moment dat, râzând: <<Doar n-o să importăm din altă parte. Sigur 

că trebuie să găsim în rândurile partidului nostru>>. Zice: <<Având în vedere 

starea de înapoiere culturală a poporului nostru, prejudecăţile puternice cu 

privire la femei, o să se spună: ‚o femeie să conducă Partidul Comunist, şi încă 

evreică şi venită nu de mult din Uniunea Sovietică>>. Ea singură s-a referit la 
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lucrul acesta. <<Aşa că cel mai potrivit pentru noi toţi>>, spune <<ar fi Dej>>. 

Iarăşi ia cuvântul Luca, că Teohari Georgescu mai rar lua cuvântul; el era scump 

la vorbă uneori. Luca spune: <<Da, eu sunt de acord cu tovarăşa Ana cu starea 

de înapoiere culturală>>. A reluat apoi câteva lucruri înţelepte spuse de Ana: 

<<Sunt de acord cu propunerea tovarăşei Ana ca tovarăşul Dej să fie propus 

Secretar General, însă consider că Secretarul General de fapt trebuie să fie 

tovarăşa Ana şi aici tovarăşul Dej trebuie să înţeleagă că Ana are cea mai mare 

experienţă şi că tovarăşul Dej trebuie să apeleze la această experienţă>>. Şi a 

început să arate de ce Dej trebuie să fie Secretar General formal şi Ana să fie 

Secretar General de drept. Ana n-a protesta deloc la aceste consideraţii ale lui 

Luca. Deci, el condiţiona propunerea ca Dej să fie Secretar General de faptul că 

Ana trebuie să conducă. Întâi, că adevăratul Secretar General să fie Ana, pentru 

că nu poate public să fie Secretar General din motivele arătate mai înainte. Dej 

să înţeleagă ca în toate problemele să se consulte cu Ana. S-a referit şi la faptul 

că: <<Noi o să te ajutăm>>. Ana n-a protestat la toate acestea, nici Teohari 

Georgescu n-a protestat; el, pur şi simplu, a fost de acord cu propunerea aceasta. 

O discuţie, pur şi simplu, penibilă. Şi atunci eu le-am atras atenţia [...]. Aveam 

impresia că îi părea rău de fapt lui (sic!) Ana că a deschis o asemenea discuţie, 

că, într-adevăr, ei ar fi putut să nu pună chestiunea aşa. Cum, de fapt, au reuşit 

să răspândească (zvonul)că, de fapt, Secretar General este Ana. Sigur că am 

reacţionat atunci Am spus: <<Eu trebuie să fiu desemnat la orice fel de muncă, 

dar acolo să simt răspunderea deplină, pentru că nu am fost obişnuit să fiu 

paravan>>. [...] Iată, acesta a fost modul de alcătuire a organelor (partidului)...” 

(Stenograma originală a şedinţei din 29.IX.1961, f. 19-20). 

 

 
 

Bucureşti, 13 februarie 1945: 

Miting organizat de P.C.R., cu participarea lui 

Gh. Gheorghiu-Dej şi N. Ceauşescu, 

pentru demisia cabinetului N. Sănătescu  

şi instaurarea unui guvern democratic  

(Fototeca online a comunismului românesc, 4/1945) 
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Declaraţiile lui Gh. Gheorghiu-Dej, coroborate cu recunoaşterile din 

1956 ale Anei Pauker şi cu documentele cunoscute (procesul verbal al şedinţei 

din 24 octombrie 1945 ş.a.), constituie surse sigure în privinţa descifrării 

condiţiilor în care a fost ales secretarul general al C.C. al P.C.R. Politologul 

Vladimir Tismăneanu
2
 are dubiile sale relativ la condiţiile în care Ana Pauker l-

a „delegat” pe Dej ca secretar general: „... Să nu uităm: atunci când Ana Pauker, 

cu consimţământul, dacă nu şi din indicaţia Moscovei, a trebuit să desemneze un 

lider naţional în P.C.R. în 1954, l-a propus pe Dej, nu pe vechiul amic, 

Pătrăşcanu” (vezi P.M.R. şi sovietizarea României, în „22”, nr. 10/1998, p. 9). 

Este greu să se afirme că Kremlinul şi NKVD chiar ar fi regizat propunerea 

Anei Pauker. Pentru aşa ceva nu era nevoie de regie, ci de hotărâre. În octombrie 

1945, Kremlinul şi NKVD au mizat pe Ana şi pe Dej (posibil, şi pe alţi 

pretendenţi), urmând ca soluţia convenabilă să fie impusă, precum în restul 

ţărilor comunizate est-europene, mai târziu. Oricum, în octombrie 1945, marele 

eliminat din cursa politică a fost Lucreţiu Pătrăşcanu, iar pe această platformă, 

Pauker şi Dej... s-au înţeles. Că ei s-au subminat reciproc, sub oblăduirea şi spre 

folosul Moscovei, aceasta este problema care a decis cursul campaniei pentru 

putere. Şi Ana Pauker, şi Gheorghiu-Dej, în calitatea lor de comunişti din 

eşalonul întâi de la Bucureşti, nu i-au reprezentat pe cei „buni” vizavi de cei 

„răi”. Ambii au profesat trădarea României, s-au pus la dispoziţia (în fapt, la 

discreţia) Moscovei şi nu numai că au preconizat, dar au colaborat şi au 

contribuit enorm la dezastrul ţării după 1944.  

 

 
 

Ana Pauker 

 

                                      
2
 Vezi Stalinism for All Seasons. A Political History of Romanian Communism, 

Berkeley  – Los Angeles  – London, University of California Press, 2003. 
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Cu toate acestea, oricât am bănuit de subiectivism mărturiile lor în 

calitate de „actori” principali ai dramei României, totuşi nu putem să nu 

observăm că ele concordă şi, mai ales, că ele trebuie să nu fie ignorate. Reluând 

dezvăluirile din 1961, subliniem că ele cuprind această precizare, ce oferă însăşi 

„cheia” disputei pentru putere Pauker-Dej din 1945. cu consecinţe indiscutabile 

pentru perioada următoare. „Ei (gruparea Ana Pauker – Vasile Luca – Teohari 

Georgescu) ar fi putut să nu pună chestiunea aşa! – a avut impresia Dej. A fost 

posibil, aşadar, ca Ana Pauker să nu-l propulseze pe Dej în funcţia de secretar 

general al C.C. al P.C.R. Atunci de ce a făcut-o?  

Evoluţiile ulterioare din România, şi nu numai, ci practic din întreaga 

lume comunistă, au atestat că, indiferent de motiv, Ana Pauker tot ar fi fost 

eliminată de pe scena politică. Mai mult, dacă ar fi acţionat altfel, adică 

ajungând lider al P.C.R., ar fi fost poate suprimată. Nu de altceva, însă în 

vremea lui Stalin, Kremlinul şi NKVD nu obişnuiau să-şi propulseze uneltele de 

calibrul lui Dej sau Pauker pe culmile gloriei ori în mizeriile decadenţei, ci 

numai în funcţii de conducere ori în faţa plutoanelor de execuţie! Pe de lată 

parte, oricât de vehement s-ar încerca deturnarea atenţiei, nu poate fi neglijat, 

mai ales pentru România anilor ‚40, rolul evreilor în instalarea comunismului la 

putere, evidenţiat în studii de specialitate mai vechi sau recente (cf. Liviu Ţîrău, 

Instaurarea comunismului în România şi evreii, în „Anuarul Institutului de 

Istorie Cluj”, t. XXXV/1996, p. 289-302). Cunoscutul politolog Vladimir 

Tismăneanu, investigând cu ani în urmă ascensiunea lui Gh. Gheorghiu-Dej, a 

observat: „în timp ce se afla în închisoare (1933-1944), Dej şi-a dat seama de 

imensa valoare strategică a propagandei. Nu e de mirare că după război, cu 

ajutorul decisiv al consilierilor sovietici, Iosif Chişinevschi şi Leonte Răutu au 

fost numiţi conducători ai secţiei Agitprop a P.C.R. Din nou prezenţa unui 

minuscul grup de semi-intelectuali declasaţi de origine basarabeană şi / sau 

evreiască în fruntea aparatului de propagandă al P.C.R. – Iosif Chişinevschi, 

Mihail Roller, Sorin Toma, Ştefan Voicu (Aurel Rotenberg), Ofelia Manole, 

Zina Brâncu, Iosif Ardeleanu (Adler), Barbu Zaharescu (B. Zuckerman) – ca şi 

prezenţa şocant de disproporţionată a militanţilor neromâni în întregul Comitet 

Central până la al şaptelea Congres (al doilea al P.C.R.), sunt semnificative. E 

tentant să afirmi că Moscova sprijinea exact acele grupuri şi personalităţi care 

aveau cele mai mici şanse de a transforma P.C.R. într-un partid unic şi potenţial 

autonom. Compoziţia etnică a elitei staliniste româneşti nu avea cum să 

îmbunătăţească influenţa partidului în interiorul ţării, mai ales în anii ‚30 şi 

‚40...” (Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Bucureşti, 1995, p. 

40-41.). Or, în august 1947, în cursul anchetei efectuată de solul Moscovei la 

Bucureşti, acesta i-a imputat Anei Pauker exact această situaţie: „Aparatul de 

conducere al C.C. (al P.C.R.) a rămas completat până în ultimul timp cu 

persoane de naţionalitate neromână – din 20 de membri, 9 au fost români, 8 

evrei şi 3 unguri” (cf. Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, 

p. 277.). La 24 octombrie 1945, problema desemnării secretarului general al 

C.C. al P.C.R. s-a pus. Aşadar, într-un anume context, iar deznodământul a fost 
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întrevăzut de principalii „actori” strict în acest context şi aşa se explică 

„retragerea” Anei Pauker în „folosul” lui Dej.  

 

 
 

Bucureşti, 6 martie 1945: Grup de demonstranţi, 

inclusiv N. Ceauşescu, pentru susţinerea guvernului dr. P. Groza 

(Fototeca online a comunismului românesc, 7/1945) 

 

În acel moment, Ana Pauker nu avea cum să prevadă că Stalin va 

declanşa Holocaustul roşu. Totodată, Kremlinul şi NKVD controlau România, 

precum toate celelalte ţări est-europene, prin diverse centre de putere (Partidul şi 

Statul – I.V: Stalin; Comisariatul pentru Afacerile Externe – V. M. Molotov; 

NKVD – L. P. Beria), fiecare aruncând în luptă candidaţii preferaţi, respectiv pe 

Gh. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker sau Emil Bondăraş. Au mai fost şi alţii, pe care 

nu-i numim. Numai într-un vast şi complicat complex de împrejurări Ana 

Pauker nu a reuşit să se impună în detrimentul lui Gh. Gheorghiu-Dej, nici în 

1945 şi, mai cu seamă, nici în anii următori, mai ales după ce ţarul roşu I. V. 

Stalin a declanşat campania antisemită, în cursul căreia au fost retezate capetele 

multora dintre foştii săi „tovarăşi de drum” din toate statele rămase dincoace de 

Cortina de Fier, adică din Imperiul Comunist. În studiul menţionat, Liviu Ţîrău a 

constatat că în perioada de instalare a regimurilor comuniste în Europa Est-

Centrală „s-a făcut remarcată prezenţa evreiască masivă, nu atât la vârful 

ierarhiei partidelor comuniste, cât la nivelele secundare şi în corpul 

administrativ, superior şi infrastructura de stat. Această realitate a fost certificată 

şi în România, unde între responsabilii Poliţiei politice de după 1945 au fost 

identificaţi numeroşi evrei. Cercetările noastre mai recente în arhivele britanice 

ne ac să afirmăm că la timpul respectiv, în mediile occidentale, era prezentat în 

mod notoriu ideea că un număr mare de etnici evrei fac parte din structurile 

regimului comunist din România. Însuşi Winston Churchill, recent revenit 

atunci în postul de premier, s-a interesat, în contextul demiterii Anei Pauker, 

printr-o notă adresată Legaţiei britanice la Bucureşti, la 15 iunie 1952, despre 

dimensiunile prezenţei etnicilor evrei în structurile guvernamentale din 

România. Răspunsul ministrului britanic, E. Shuckburgh, reprezintă o 
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interesantă sinteză, realizată în urma cumulării informaţiilor Legaţiei, precum şi 

a convorbirilor avute cu însărcinatul cu afaceri al Israelului în România. 

Conform acestui raport, Shuckburgh aprecia că este greu să-i identifici pe toţi 

evreii prezenţi în aceste posturi, deoarece mulţi dintre ei îşi schimbaseră numele 

cu nume româneşti. Totuşi, raportul identifica, ca fiind sigur evrei, 8 dintre cei 

28 membri ai guvernului, 3 dintre cei 7 componenţi ai Secretariatului CC, 

precum şi circa 95% din personalul Comitetului Planificării de Stat, 80% din cel 

al Ministerului Protecţiei Sociale şi 90% din cel al Ministerului Propagandei” 

(Liviu Ţîrău, Instaurarea comunismului în România şi evreii, p. 300-301; vezi şi 

studiul recent al lui D. Şandru pe aceeaşi temă, „Anuarul Institutului de Istorie 

A. D. Xenopol”, Iaşi, 2004). După cum a devenit cunoscut de curând, la 23 iunie 

1949, însuşi premierul P. Groza i-a relatat situaţia lui Emil Bodnăraş, pe atunci 

împuternicitul nr. 1 al NKVD în cercurile politice bucureştene, căruia i-a 

precizat: „Eu cred că, dacă Stalin ar cunoaşte aceste lucruri, v-ar da serios la 

dos. Şi mei, pentru că am tăcut...” (Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, editori, în 

„Dosarele Istoriei”, nr. 2 / 1998, p. 59.). 

 

*** 

Vom expune, în rândurile ce urmează, opiniile şi concluziile unora din 

specialiştii care s-au ocupat nemijlocit de ascensiunea lui Gh. Gheorghiu-Dej în 

Partidul Comunist după al doilea război mondial. Nu înainte însă de a evidenţia 

că nominalizarea lui Dej a semnificat revenirea, după ce Cominternul îşi dăduse 

duhul, la secretarii generali români ai partidului. Situaţia se schimbase decisiv 

după 1944-1945. În ţările Europei est-centrale, trupele sovietice erau o forţă 

militară de ocupaţie, iar sub scutul lor, delegaţii Moscovei şi comuniştii locali 

înfăptuiau sovietizarea. Doar Stalin declarase, cu puţin înaintea capitulării 

Germaniei, mai precis în aprilie 1945, că spre deosebire de conflictul din 1914-

1918, războiul în curs era „altfel”, în sensul următor: „cel care ocupă un teritoriu 

îşi impune şi sistemul său social. Fiecare îşi impune sistemul său acolo unde 

ajunge armata sa” (cf. Milovan Djilas, Întâlniri cu Stalin, Craiova, Editura 

Europa, 1990, p. 74-75). 

Exact în acest sens evoluau pe atunci lucrurile în România, unde 

guvernul comunizant dr. P Groza îşi făcea datoria. În noul context se impunea, 

desigur, renunţarea la sistemul secretarilor generali străini ai partidelor 

comuniste care vreme de vreo 20 de ani fuseseră adăpostiţi la Moscova; ei 

trebuiau de-acum să acţioneze la „locul faptei”, adică la Varşovia şi la Praga, ca 

şi la Bucureşti. Când, în septembrie 1944, Kremlinul a expediat-o pe Ana 

Pauker la Bucureşti, Gh. Dimitrov, liderul Cominternului aflat în proces de 

disoluţie, i-a recomandat să preia conducerea Partidul Comunist, dar nu a fost 

convingător de vreme ce, „Passionaria româncă” i-a replicat: „Tovarăşe 

Dimitrov, eu sunt femeie, n-am fost în ţară în timpul războiului, am fost în 

închisoare şi habar n-am cum stau lucrurile, au trecut zece ani şi este greu de 

făcut lucrul acesta. Sunt femeie, evreică, intelectuală” (vezi Robert Levy, Power 

Struggle in the Romanian Communist party. Leadership During the Period of 
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the Formation of the Groza Regime, în vol. 6 martie 1945. Începuturile 

comunizării României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 79-80; idem, 

Gloria şi decăderea Anei Pauker, Iaşi, Editura Polirom, 2002; Gh. Buzatu, 

România şi Marile Puteri). Ana Pauker a pretins ulterior că, atunci, i-a sugerat 

lui Gh. Dimitrov persoana lui Dej, ceea ce liderul comunist bulgar n-a agreat 

(Robert Levy, Power Struggle…, p. 80). Timp de un an, Ana Pauker va deţine 

practic în mâinile sale conducerea Partidului Comunist. La conferinţa naţională 

a Partidului Comunist din 16-21 octombrie 1945 şi în urma conferinţei, s-a 

întărit poziţia lui Dej în organizaţie, el fiind şi ministru al Comunicaţiilor şi 

Lucrărilor Publice în cabinetul P. Groza şi prezentând raportul politic. Ana 

Pauker a susţinut în schimb raportul asupra statului Partidul Comunist (cf. Ana 

Pauker, ediţia în limba rusă, Bucureşti, 1951, p.42-43). În momentul alegerii 

secretarului general al Partidul Comunist, Ana Pauker nu se bucura de statutul 

de cetăţean român; acelaşi era pe atunci cazul lui Vasile Luca, ambii, în 

continuare, fiind... cetăţeni sovietici, deşi cu pretenţii la guvernare în România 

(despre disputa Pauker-Dej, vezi, de asemenea, Vladimir Tismăneanu, 

Ascensiunea şi căderea Anei Pauker, în Arheologia terorii, Bucureşti, Editura 

Eminescu, 1992, p. 47 şi urm.; Marius Mircu, Dosar Ana Pauker, Bucureşti, 

Gutenberg, 1991; I. C. Butnaru, Holocaustul uitat, Tel Aviv, 1985). Iar aceasta 

în condiţiile în care, după cum s-a văzut, Kremlinul se re orientase spre 

secretarii generali „pământeni” ai partidului. Vom remarca, în context, că 

faimosul şi sinistrul trimis la Bucureşti prin 1944-1945 al lui I. V. Stalin, A. I. 

Vîşinski, l-a susţinut pe Dej. Istoricul Florin Constantinescu a comentat astfel 

condiţiile din 1945-1947: „ Convingerea mea este că în cazul lui Gheorghiu-Dej 

se aplică foarte bine formula pe care a folosit-o Stalin atunci când a spus că 

burghezia învaţă naţionalismul în lupta pentru piaţă. Adică Gheorghiu-Dej... a 

învăţat patriotismul în lupta pentru apărarea poziţiei sale de secretar general. În 

înţelesul că el, în 1945, sigur, a fost beneficiarul unei decizii a lui Stalin, care a 

tranşat în favoarea lui în competiţia dintre Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker. 

Fiindcă Stalin, care era un om de mare perspicacitate politică, a avut un 

argument: Ana Pauker este evreică şi de origine burgheză. Românii au nevoie de 

un conducător din clasa muncitoare. Ceea ce nu a însemnat că Stalin, în 1947,... 

când Gheorghiu-Dej a încercat să se debaraseze, să se elibereze de această 

strânsoare pe care o reprezenta în jurul lui grupul acesta moscovit, ai căror 

exponenţi erau Ana Pauker şi Vasile Luca, şi a crezut că poate să-i înlăture încă 

de pe atunci, Stalin a fost foarte ferm: <<Partidul nostru nu este un partid de 

rasă, ci este un partid de clasă>>...” (apud Paul Niculescu-Mizil, O istorie trăită, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 122.). Pe de altă parte, istoricul 

american Robert Levy, care a cercetat aceleaşi documente pe care le-am 

menţionat şi noi relativ la situaţia din Pactul Tripartit în 1944-1947, a subliniat 

poziţia contradictorie a Anei Pauker în octombrie 1945: pe de-o parte l-a propus 

pe Dej, observând că „hotărârea (de schimbare a secretarului general) a fost 

luată cu câteva luni în urmă (?!)”, iar, pe de altă parte, nu s-a abţinut să 

comenteze că poate nu-i nevoie să avem Nicolae Iorga noi secretar general, aşa 
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cum n-are nici Partidul Bolşevic. Tovarăşul Stalin e secretar” (Robert Leva, 

Power Struggle..., p. 82). În sfârşit, la 20 iunie 1953, deci după îndepărtarea din 

partid şi din guvern a grupului „fracţionist” Pauker – Luca – Georgescu, 

„tovarăşa Ana” l-a găsit vinovat nu numai pe Dej ci şi pe Bodnăraş, precizând 

într-o declaraţie scrisă: „În 1945-46, tovarăşul Bodnăraş înaintase (Moscovei) 

rapoarte împotriva lui Luca şi a mea şi informa insistând asupra faptului că 

cercurile reacţionare vorbesc prea mult de Luca şi de mine ca conducători de 

partid. A urmat apoi propunerea ca noi doi să fim îndepărtaţi din ţară” (ibidem, 

p. 83). În consecinţă a fost posibil ca, în perioada în discuţie, aliatul nr. 1 al lui 

Dej în lupta pentru putere să fi fost Emil Bodnăraş, care, la rândul lui, ajunsese 

pe atunci, cum s-a constatat, pionul de bază al Kremlinului pe eşichierul politic 

al Bucureştilor, Şi în afară de Bodnăraş, în preajma lui Dej au funcţionat agenţi 

sovietici notorii de teapa lui Pintilie Bodnarenko („Pantiuşa”), Serghei Nikonov 

ş.a. (Vladimir Tismăneanu, Agenţii sovietici din anturajul lui Gheorghiu-Dej, în 

Arheologia terorii, p. 87 şi urm.). Oricum, bătălia pentru numirea şi menţinerea 

secretarului general al Partidul Comunist a ţinut, în 1945, de domeniul 

tenebrelor. Adică ceea ce a fost şi a rămas o dominantă a activităţii P.C.R. 

 

*** 

 În 1952, după cum se ştie prea bine, Gheorghe Gheorghiu-Dej a reuşit, 

după o rivalitate de câţiva ani în cadrul conducerii comuniste de la Bucureşti şi 

după numeroase intervenţii la Înalta Poartă, deci pe lângă I.V. Stalin, la 

Kremlin, să elimine din P.M.R. „grupul fracţionist” Ana Pauker-Vasile Luca-

Teohari Georgescu. De vreme ce şi-au pierdut cămătăriile în partid şi în stat, nici 

unul nu avea să mai revină la situaţia anterioară, cu toate încercările şi 

presiunile, din interior ori din afară, de la Moscova, de exemplu, în cazul 

„tovarăşei Ana”. Finalul din 1952 al disputei Dej-Pauker era lesne previzibil. 

Pentru cei din partid, ca şi pentru Kremlin, încă de prin 1947, conflictul 

dintre cei doi lideri comunişti – totuşi, în stare latentă pe atunci – devenise 

cunoscut. În 1995 am publicat probele în acest sens, mai mult documente 

descoperite în arhiva Cominformului. Ceea ce pare azi straniu este faptul că, în 

ultimă instanţă, Dej şi-a datorat cariera de secretar general al PC din România 

chiar... Anei Pauker! Era la 24 octombrie 1945. Atunci s-a reunit Secretariatul 

din România, fiind prezenţi: Ana Pauker, Vasile Luca, Gh. Gheorghiu-Dej şi 

Teohari Georgescu. Cu toţii desemnaţi secretari ai partidului. A mai participat 

Miron Constantinescu, dintre membrii Biroului politic al PC din România, dar 

n-au fost convocaţi Chivu Stoica şi Gh. Vasilichi. Pe ordinea de zi a şedinţei au 

figurat mai multe puncte, dar numai unul era „fierbinte” – desemnarea lui Dej ca 

secretar general al PC din România, aşa cum de altfel se mai discutase în acel 

sens. Cu toate acestea, Vasile Luca care, practic, a condus ostilităţile, s-a străduit 

să impună alegerea Anei Pauker în locul lui Dej. Dintru început, el a intervenit 

ferm în acest sens, apelând la cele mai diverse argumente. Mai mult sau ai puţin 

nimerite. Să-l auzim însă: „ ... Public, să fie tov. Gh. Dej secretar politic, dar în 

practică tovarăşa Ana!. Deşi aceasta l-a întrerupt, respingând propunerea, Vasile 
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Luca a insistat totuşi: „[...] Tov. Ana e recunoscută şi în ţară şi de foruri 

internaţionale ca conducătoare. Această schimbare ar putea fi folosită de 

duşmani”. Atunci, Dej promite „rezolvarea în colectiv a problemelor”, după care 

Ana Pauker are o lungă intervenţie, în fond un discurs, totodată pro şi contra 

candidatului. Nu i-au lipsit argumentele, în nici un sens. În primul rând, a 

precizat Pauker, se impunea să se aibă în vedere opinia duşmanilor PC din 

România din acel moment: Cum aveau ei să reacţioneze? Şi aici nu a ocolit 

detaliile: „ [...] Ce spuneau vrăjmaşii? E evreică, a observat vorbitoarea, e omul 

Moscovei. Acum luăm aceasta din mânia duşmanilor. Ce vor spune ei? Moscova 

nu e mulţumită de munca ei şi a retras-o”. Nominalizându-l pe Dej, situaţia se 

schimba: „[...] Vor spune [adversarii partidului] despre tovarăşul Gheorghiu-Dej 

că e omul Moscovei. Dar în faţa maselor noi cu ce venim? Am pus în capul 

Partidului un român, un om care a suferit, a ieşit cu capul sus – un muncitor 

ridicat, care s-a dovedit că e la locul lui în guvern, care s-a dovedit în partid un 

om capabil, Al doilea, în Partid să vedem Secretariatul ca forul conducător 

colectiv – Secretariatul e un tot unic...” 

Recomandându-l pe Dej, Pauker a remarcat faptul că el „are calităţi: 

prinde lucrurile, înţelege, e capabil să sesizeze şi să studieze, e devotat, cum 

trebuie să fie un bolşevic, şi principial. Aceste calităţi fac din el omul în stare să 

fie conducătorul Partidului”. Aparent, insistând asupra calităţilor lui Dej, Pauker 

şi-a diminuat şansele de contracandidat. Nicidecum căci – imediat după aceea – 

ea a prezentat cu plăcere lipsurile celui împricinat. Putem aprecia chiar că la 

acest capitol, ea nu s-a dovedit de fel reţinută. Astfel, în context, a relevat: Dej 

„...nu e destul de ordonat...”; Dej „... atunci când e împătimit de un lucru, e greu 

să discuţi liniştit cu el”; Dej „îşi apără punctul de vedere cu toate argumentele, 

ceea ce e bine, dar îi este greu să renunţe la un punct de vedere pe care îl are...”; 

deşi convinsă că Lucreţiu Pătrăşcanu era „un corp străin în partidul nostru”, 

totuşi Dej abordase greşit cazul său, încurajând la o „critică negativă” şi ridicând 

problema originii sale; Dej era capabil „a vedea lucrurile”, dar nu întotdeauna se 

putea dezbrăca (sic!) de resentimente şi prejudecăţi; Dej era dominat de „spiritul 

de comandă”; lui Dej i se recomanda „un anumit calm şi cântărirea lucrurilor”. 

faţă de toate acestea, Ana credea însă că timpul şi munca colectivă vor corecta 

anumite slăbiciuni. La urma urmelor, Partidul Comunist pe atunci îşi căuta 

„omul potrivit pentru conducere. Munca va arăta dacă corespunde”. Apoi, fără 

modestie, vorbitoarea s-a prezentat pe sine: „Cu toată obiectivitatea, cred că, în 

ce mă priveşte, sunt un capital pentru partid, care nu trebuie nici dat peste bord, 

nici neglijat, ci pus să lucreze la loc potrivit”. A încheiat totuşi: „Cred că tov. 

Gh. Dej să fie secretar general, cu rol de secretar politic...” 

În sfârşit. numai după ce a glăsuit astfel, „tovarăşa Ana”, Vasile Luca a 

admis „Propunerile concrete”: Dej – secretar general, iar Pauker – nr. 2 în PC 

din România, preocupându-se de coordonarea miniştrilor comunişti din guvern. 

Finalmente, plenara a delimitat în felul următor sarcinile secretarilor C.C. al 

Partidul Comunist: 

- Dej, ca secretar general, munca de educaţie politică şi organizatorică; 
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- Ana Pauker – conducerea activului din Guvern, resortul economic ( cu 

colaborarea lui Miron Constantinescu) şi cel administrativ; 

- Vasile Luca – organizaţiile de masă; 

- Teohari Georgescu – FUM şi cadrele. 

Gheorghiu-Dej a admis o atare delimitare a responsabilităţilor. Nu s-a 

abţinut să comenteze intervenţia Anei Pauker şi, pe un ton ipocrit, lesne de 

desprind din procesul verbal al şedinţei, cu referire la defectele aflate în discuţie, 

s-a declarat... „de acord cu tovarăşa Ana”!? Astfel a debutat Gheorghiu-Dej în 

cariera sa de secreta PC din România: cu retragerea din cursă a Anei Pauker şi, 

mai mult, cu „recomandarea” – fie şi formală – a acesteia. În perspectivă, 

„acordul” exprimat de rivalul nr. 1 al lui Dej la 24 octombrie 1945, avea să 

pecetluiască destinul comunist al Anei Pauker. Întrucât Dej nu avea să uite 

nicidecum intervenţia acesteia din 24 octombrie 1945. În cadrul conducerii PC 

din România, lupta pentru putere s-a declanşat chiar din acel moment între cei 

doi si, vreme de aproape şapte ani, ei aveau să se prindă într-o luptă în care 

puteau oricând să-şi inverseze rolurile în partid: nr. 1 sau nr. 2?  

Nu voi încheia fără a preciza că minuta examinată, din 24 octombrie 

1945, este interesantă şi din alt punct de vedere. În aceeaşi zi, secretarii au decis 

organizarea arhivei Partidul Comunist. Iar documentul în discuţie a fost de 

îndată înregistrat sub numărul 1 în fondul respectiv. În definitiv, un document 

pentru istorie! 

 

*** 

În etapa finală şi după terminarea celui de-al doilea război mondial, 

trecerea României în spatele „Cortinei de fier”, mai precis în sfera de influenţă, 

practic în zona de ocupaţie a U.R.S.S., a coincis cu deschiderea unuia dintre 

capitolele cele mai tragice ale trecutului nostru. Vecinătatea U.R.S.S. a 

confirmat funcţionalitatea unui grav blestem al istoriei noastre, rezultat 

nemijlocit al situaţiei geopolitice concrete dominată de pericolul trupelor roşii, 

de voinţa şi putinţa de expansiune a Kremlinului, decis să realizeze nu 

subjugarea clasică a unui teritoriu ori a unei ţări, ci schimbarea regimului social-

politic existent în România, şi nu numai. Primindu-l pe I. B. Tito la Kremlin, cu 

numai câteva săptămâni înaintea capitulării Germaniei, I. V. Stalin i-a dezvăluit 

liderului iugoslav esenţa planurilor moscovite, constând – ne asigura Milovan 

Djilas, prezent la întrevedere – în faptul că „în războiul acesta [1939-1945] nu 

este la fel ca în cel trecut [1914-1918], ci cel care ocupă un teritoriu îşi impune 

sistemul său social. Fiecare îşi impune sistemul său acolo unde ajunge armata 

sa. Altfel nici nu poate fi”. (cf. Milovan Djilas, Întâlniri cu Stalin, traducere, 

Craiova, 1990). Mai mult decât toate statele din spaţiul Europei est-centrale, 

România a „beneficiat”, cea dintâi, de invazia Armatei Roşii în marşul acesteia 

spre Vest, în urmarea trupelor germane, aflându-se dintr-o dată, mai mult decât 

fusese până la 23 august 1944, în poziţia de stat ocupat, iar regimul străin a 

marcat iremediabil declanşarea procesului de sovietizare, de comunizare, de 
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retragere a ţării din Europa, pe o perioada de aproximativ 50 de ani, practic 

până la 1989. 

Cu acordul ori cu participarea directă a comuniştilor locali, din rândul 

cărora s-au remarcat în etapa respectiva Ana Pauker şi Vasile Luca, Gh. 

Gheorghiu-Dej şi Emil Bodnăraş, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Teohari Georgescu, 

Gh. Apostol şi Miron Constantinescu, Iosif Chişinevschi şi Leonte Răutu, 

împotriva poporului român s-a declanşat un veritabil holocaust. Holocaustul 

roşu antiromânesc, programat anticipat în raport cu izbucnirea conflagraţiei din 

1939-1945, chiar în momentul când s-a semnat Pactul nenorocit Hitler-Stalin 

care inaugura târgul cu provinciile istorice ale României Mari, şi nu numai, s-a 

intensificat o dată cu intrarea trupelor străine în Basarabia, Bucovina de Nord, 

Ţinutul Herţa şi Transilvania de Nord, pentru că, după 23 august 1944, o dată cu 

ocuparea întregii ţări de către forţele sovietice „eliberatoare”, să capete proporţii 

dificil de conceput şi de acceptat. Trebuie să reţinem însă că, nu în chip 

obligatoriu, toate relele decurgeau doar din desfăşurările războiului, ci, la fel de 

bine, în ceea ce ne privea, izvorau din aplicarea planului lui Stalin de a muta 

sistemul socialist spre Vest. La 15 martie 1945, un document întocmit de 

organele speciale ale Statelor Unite ale Americii, intitulat Violarea de către 

Uniunea Sovietica a declaraţiei Molotov din 2 aprilie 1944 şi a Convenţiei de 

Armistiţiu cu România, reţinea esenţa evenimentelor survenite la noi în 

răstimpul 1944-1945: „… Ele constituite o etapă în realizarea unui plan 

minuţios pregătit, care vizează aservirea totală a României şi acapararea de 

către Uniunea Sovietica a întregii Europe Centrale şi Balcanice. Autorităţile 

sovietice au ridicat un zid împrejurul României… România a purtat operaţii 

militare împotriva Uniunii Sovietice de partea Germaniei. S-ar putea afirma că 

ea nu are decât să suporte soarta adesea rezervata ţărilor învinse şi să dispară 

de pe harta lumii. Dar nu se poate pune problema în acest fel. Bazându-se pe 

promisiunile categorice făcute de către Aliaţi, România a înfruntat pericole 

cumplite şi a rupt-o cu Germania. Pe de altă parte, ea a încheiat cu Uniunea 

Sovietica, Marea Britanie şi S.U.A. o Convenţie de Armistiţiu, care îi impune 

sarcini foarte serioase, dar care ar trebui, totuşi, să-i garanteze că Puterile 

semnatare se consideră legate prin promisiunea lor de a respecta independenţa 

României (Articolul 1 al Convenţiei de Armistiţiu spune textual: <Cu scopul de 

a restabili România independentă şi suverană>)” (vezi Gh. Buzatu, Românii în 

arhivele americane, I, Iaşi, 1992, p. 6-8). Din miile de documente ce ne îngăduie 

întocmirea unei posibile Cronici a holocaustului antiromânesc pentru anii 1944-

1945 voi reţine doar câteva probe. Astfel, la 11 ianuarie 1945 Comisia Română 

pentru Aplicarea Armistiţiului a înaintat Comisiei Aliate de Control, în 

continuarea celor reclamate la 22 decembrie 1944, un „Tabel centralizator de 

neregulile şi incidentele provocate de militarii sovietici pe teritoriul tarii care nu 

au putut fi identificaţi”. Erau relatate 24 de cazuri, precum acestea: „3. Comuna 

Cioara, judeţul Brăila – 8 noiembrie 1944: O maşină cu 12 ostaşi sovietici 

înarmaţi a pătruns în depozitul de muniţiuni Cioara din judeţul Brăila, au 

adunat trupa şi au pus-o pe două rânduri, că să găsească pe sergentul major 
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Popescu Nicolae spre a-l împuşca, fiind pârât de populaţia civilă că este 

partizan. Negăsind pe numitul ofiţer, au cerut revolvere. Negăsind nici 

revolvere, au luat îmbrăcămintea şi banii ostaşilor, după care au plecat. // 4. 

Comuna Cuculeasa, judeţul Brăila – 8 noiembrie 1944: Mai mulţi ostaşi 

sovietici coborâţi dintr-un tren au mers în satul Cuculeasa la locuinţa lui 

Năstase Spirea, unde au cerut vin şi femei. Fiind refuzaţi, ostaşii sovietici au 

ieşit afară şi au tras cu pistoalele pe fereastra, împuşcând mortal pe fiul lui, 

Năstase Oprea, în vârstă de 20 de ani. După aceasta, ostaşii sovietici s-au suit 

în tren şi au plecat mai departe. // 7. Comuna Hârtop, judeţul Baia – 17 

noiembrie 1944: Mai mulţi locuitori din comuna Hârtop, judeţul Baia, reclama 

că au fost luaţi de trupele sovietice împreună cu carele şi boii lor şi duşi până la 

Mureş, fără a li se da drumul acasă până în prezent…” (vezi A. S. Marinescu, 

1944-1958: Armata Roşie în România, II, Bucureşti, Editura Vremea, 2001, p. 

167 şi urm.). De la celalalt capăt al ţării, la 22 noiembrie 1944, se comunica cum 

„… o unitate sovietică – nu se cunoaşte denumirea ei – cu un efectiv de 1 098 

oameni, care a cantonat la Orşova, în noaptea de 2-3 noiembrie 1944, deşi i s-

au dat mari cantităţi de subzistenţe şi cartiruire, a devastat cazinoul oraşului, a 

spart bibliotecile, iar cu cărţile au făcut foc în mijlocul sălii, deşi în sala erau 

sobe şi lemne” (ibidem, p. 59). O situaţie specială se prelungea în Moldova şi 

Bucovina de Sud, astfel încât la 11 noiembrie 1944 aceeaşi Comisie Română 

pentru Aplicarea Armistiţiului transmitea: „… Din cauza confuziunii 

administrative şi din lipsa unor şefi de autorităţi împuterniciţi şi bine pregătiţi, 

în toată Moldova şi Bucovina de Sud domneşte o stare de totală nesiguranţă, 

viaţa, că şi avutul cetăţenilor, fiind ameninţate. Oricare activitate este 

paralizată, jafurile continuă şi o profundă demoralizare caracterizează starea 

de spirit a populaţiei…” (ibidem, p 36 şi urm.). Starea generală grava a 

populaţiei din Moldova preocupa şi Marele Stat Major Roman (Secţia a 7-a), 

care, la 6 noiembrie 1944, oferea date concrete despre judeţele şi oraşele din 

cuprinsul lor Iaşi, Rădăuţi, Dorohoi ori Fălticeni. Pe alocuri, populaţia 

minoritară preluase „majoritatea instituţiilor”, fiind ostilă revenirii autorităţilor 

statului român. „Se duce – continua raportul – o mare campanie pentru 

propagarea comunismului. Au luat fiinţă sindicate, cooperative etc.” (ibidem, p. 

23-33). Toate cele raportate, imposibil de a fi reţinute, nu reprezentau în fond 

decât manifestări care marcau începutul holocaustului comunist, colorat – cum 

altfel? – în roşu. 

Potrivit concluziilor specialiştilor, regimul ocupaţiei sovietice din 1944-

1958 s-a caracterizat prin „teroare, violenţă şi jaf, efectuate haotic la început, 

apoi în mod sistematic” (C. Hlihor). Exemplificând în continuare, nu putem 

ignora sinteza nr. 641 din 13 septembrie 1944 a Inspectoratului General al 

Jandarmeriei stăruind asupra „incidentelor provocate de unele elemente ale 

armatei sovietice” în judeţele Ilfov, Prahova, Muscel, Covurlui, Teleorman, 

Hunedoara, Vlaşca, Dolj şi Muscel (vezi Ilie Manole şi colaboratori, Armata 

Roşie în România. Documente, Bucureşti, 1995). Nenumărate alte documente 

atestă fapte similare, aşa precum raportul nr. 637 din 6 septembrie 1944 al 
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secţiei de jandarmi Bălteşti destinat legiunii de jandarmi Prahova şi din care 

reţinem: „…Activitatea poliţienească a jandarmilor este complet paralizată pe 

toate porţiunile pe unde trec coloane ruse. Jandarmii sunt batjocoriţi, sunt 

dezarmaţi, li se confiscă întreg avutul lor, din care cauza scapă cu fuga 

îmbrăcaţi civili. Coloanele ruse confiscă tot ce le iese în cale: arme, bani, 

bijuterii, ceasuri, boi, porci, cai, păsări, grâu, ovăz şi fân… Întreaga populaţie 

este consternată pentru că armatele ruse le ridica sub ameninţarea 

revolverelor: vitele, păsările şi grăunţele…” (ibidem). În sfârşit, din raportul din 

11 septembrie 1944 al Inspectoratului General al Jandarmeriei acoperind situaţia 

pe 11 judeţe, aflam ştiri despre cele petrecute în zona Sibiului, comuna 

Tălmaciu, de unde cu două zile mai devreme „ostaşii sovietici în trecere au 

devastat oficiul poştal, de unde au ridica tutun, ţigări, chibrituri în valoare de 

circa 7 000 000 lei, precum şi casa de bani care conţinea în numerar suma de 

lei 6 000 000” (vezi C. Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar – aliat – 

ocupant. 1940-1948, Bucureşti, 1996). 

În fond, toate probele existente atesta o realitate indubitabilă în privinţa 

debuturilor regimului comunist în România: sfârşitul a coincis cu începutul! 

 

*** 

Dr. Petru Groza, începând din martie 1945 cel dintâi premier al unui 

guvern majoritar comunist la Bucureşti, nu a fost nici naţionalist, nici antisemit, 

dar nici comunist, deşi a devenit colaborator şi slujitor fidel al „tovarăşilor 

roşii”. Ceea ce nu înseamnă însă că nu a avut probleme … chiar cu „tovarăşii săi 

de drum”, pe care, într-un rând, i-a ameninţat că avea să-i reclame „ţarului roşu” 

de la Kremlin, adică lui I. V. Stalin personal! Era la 23 iunie 1949… După 

alegerile falsificate dar „triumfătoare” din noiembrie 1946, după impunerea 

abdicării Regelui Mihai I şi proclamarea Republicii Populare, după reunirea 

celui dintâi Congres „unic” al comuniştilor, după naţionalizările în lanţ, şi după 

declanşare colectivizării agriculturii, procesul construcţiei democrat-populare 

demarase din plin şi în România, precum în toate ţările vecine transferate, cu 

voia Puterilor Occidentale, în sfera de interese a U.R.S.S., deci dincoace de 

Cortina de Fier. Sub protecţia forţelor Armatei Roşii şi sub supravegherea 

NKVD-ului (KGB-ul, începând din 1954), cu concursul mai mult decât loial al 

comuniştilor locali, „naţionali” ori de „import” (Gh. Gheorghiu-Dej, Ana 

Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Emil Bodnăraş, Gh. Apostol, Iosif 

Chişinevschi, Chivu Stoica, Valter Roman ş.a.), lucrurile „mergeau bine”... Cel 

puţin, aşa menţionau raportările-fulger pornite de la Bucureşti la Moscova, 

acoperind situaţia din întreaga ţară şi, în măsura posibilului, toate problemele cu 

care se confrunta ţara, ajunsă la statutul de colonie a Kremlinului şi în pragul 

transformării în cea de a 16-a republică sovietică socialistă a marii PATRII A 

COMUNISMULUI! 

Lucrurile mergeau bine, spuneam, dar, totuşi, nu atât de bine… ca să 

lipsească strigările, contestările… Ele erau previzibile şi aşteptate, din partea 

reacţiunii, a „foştilor”, ori din direcţia „forţelor imperialiste” dominante mai cu 
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seamă la Washington şi Londra. Dar ce se întâmpla dacă semnalele de alarmă 

porneau „dinăuntru”, de la liderii comunişti ori, îndeosebi, de la „tovarăşii de 

drum” ai acestora? Dr. Petru Groza era tocmai unul dintre aceştia, adică dintre 

fidelii „tovarăşi de drum” ai comuniştilor, din 1945 fiind investit şi reinvestit în 

funcţia prim-ministru al guvernelor de la Bucureşti. Totuşi, era nemulţumit de 

comunişti, de propria-i guvernare. Aşa după cum, în seara de 23 iunie 1949, 

timp de două ore, singur, i-a declarat-o lui Emil Bodnăraş, unul dintre bonzii 

regimului comunist. Premierul avusese de gând să discute cu Gh. Gheorghiu-

Dej (şi nu renunţase), îşi propusese să trateze cu Ana Pauker şi Vasile Luca, 

după cum antamase anume probleme cu Teohari Georgescu ori Iosif 

Chişinevschi. Nu era străin nici de gândul de a i se „adresa” lui I.V. Stalin, 

temutul, totuşi comunistul Nr. 1 de pe planetă! Până una-alta, l-a abordat pe 

Emil Bodnăraş, în privinţa căruia nu contau atât poziţia sa în ierarhia P.C.R. 

(transformat de curând în P.M.R.) ori locul său în fruntea departamentului 

forţelor armate (vezi Horia Nestorescu-Bălceşti, Structura conducerii 

superioare a P.C.R. Dinamica remanierilor, I-II, în „Arhivele Totalitarismului”, 

nos. 1-2/1944 şi 3/1994), ci, desigur, rostul său – neştiut de cei mulţi, dar 

cunoscut ori măcar bănuit de cei puţini din „conducere” – de agent de bază al 

NKVD la Bucureşti. Timp de 120 de minute, aşadar, dr. Petru Groza i-a expus 

lui Emil Bodnăraş toate nemulţumirile şi insatisfacţiile sale, iar convorbirea lor a 

fost înregistrată. Documentul oferă detalii inedite şi surprinzătoare despre cei 

dintâi ani ai comunizării forţate a României, despre faptele şi fenomenele ce au 

însoţit respectivul proces istoric,nenorocit traversat de acest popor. Cititorul se 

va convinge că documentul vorbeşte de la sine. Comentariile noastre ar fi de 

prisos. Ceea ce nul ne opreşte, totuşi, să observam că dr. Petru Groza a făcut 

trimitere la o serie de personalităţi tabu ale momentului, dintre care pe unele le-

am menţionat deja, iar altele se vor impune atenţiei cititorului: M. Roller, 

istoricul de tristă amintire, Miron Constantinescu, Octav Livezeanu sau N. 

Moraru. Acesta din urmă nu era altul decât atotputernicul secretar general al 

Ministerului Artelor şi Informaţiilor, critic literar şi dramaturg în timpul liber. El 

este cel care,la reuniunile de prin 1947-1948 ale scriitorilor şi artiştilor, ţinea 

expuneri de două-trei ceasuri şi se lăfăia în primele pagini ale „Scânteii”. În 

calitatea sa de critic, el îndemna pe creatori să renunţe definitiv la 

„decadentismul morbid” al epocii apuse şi să lupte „cu dârzenie” pentru cauzele 

noii societăţi. El nu se sustrăgea nici ameninţărilor, de tipul „dezertarea este 

crima!” (cf. Ana Selejan, România în timpul primului război cultural, 1944-

1948, II, Reeducarea şi prigoana, Sibiu, 1993, passim). În privinţa lui N. 

Moraru, ca şi în cea a lui M. Roller, dr. Petru Groza s-a dovedit necruţător. 

Omul politic avea să fie confirmat pe deplin de specialiştii în domeniile criticii 

literare şi istoriei. Despre Roller, fostul premier i-a relatat lui Bodnăraş: ”… 

Puteam să-l fac eu pe Roller asistent, puteam să-i dăm lui Roller un loc de 

frunte în Academie, un loc politic de seamă, dar să nu ne batem joc de 

Academie şi să venim cu Roller, răsărit peste noapte, putem spune. Istoria 

României să n-o mai poată citi nimeni decât din publicaţiile „Roller”… Las 
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la o parte deformaţiile pe care le găsim în istoria lui Roller…”. Dr. Petru 

Groza, după cum se poate constata, a respins acuzaţiile unor foşti legionari, unii 

strecuraţi în rândurile comuniştilor, precum „faimosul bandit” Duduia (?!), pe 

care nu am reuşit să identificăm. Nu a neglijat nici faptul că până atunci, până în 

vara anului 1949, S.U.A. şi Marea Britanie făcuseră în România „diverse 

experienţe, au jucat diferite cărţi, au jucat pe cartea lui Maniu şi n-au reuşit, au 

jucat pe cartea bandelor de spioni şi de sabotori reacţionari, tot peste mână au 

jucat pe cartea legionarilor şi n-au reuşit etc., etc. Un ultim aspect în privinţa 

căruia insistăm: textul dactilografiat al întrevederii Groza-Bodnăraş (însumând 

12 pagini), înregistrat la Cancelaria C.C. al P.M.R. sub nr. 246/1949 (publicat de 

noi integral, în colaborare cu Mircea Chiriţoiu, în „Dosarele istoriei nr. 2/1998), 

a fost examinat de Gh. Gheorghiu-Dej însuşi. Acesta a subliniat cu roşu primele 

şapte pagini aproape integral, după cum şi antepenultimul paragraf. Premierul în 

funcţie nu şi-a ascuns nemulţumirea în privinţa dominaţiei elementelor alogene 

(evrei, în primul rând) în aparatul de partid şi de stat (vezi discuţii despre acest 

document şi semnificaţia lui la d-l Teşu Solomovici, Securitatea şi evreii, II). El 

considera că era în discuţie un joc al Washington-ului şi al Londrei: „Pentru 

mine, un lucru este clar: americanii şi englezii au făcut în România diverse 

experienţe, au jucat pe diferite cărţi, au jucat pe cartea Maniu şi n-au reuşit, au 

jucat pe cartea bandelor de spioni şi sabotori reacţionari, tot peste mână, au jucat 

pe cartea legionarilor şi n-au reuşit; au jucat pe cartea greco-catolicilor – 

partidul a dejucat admirabil această manevră şi a câştigat poziţii noi; acum joacă 

pe cartea ungurilor catolici, nu vor reuşi. Ei au însă o carte pe care se poate juca 

cu mult succes, este cartea sioniştilor, cartea evreilor…”. Voi consemna că Dej a 

subliniat cu creionul roşu această declaraţie a dr. Petru Groza,marcând pe 

margine cu trei bare (tot roşii!) această concluzie a premierului: „Eu cred că 

dacă Stalin ar cunoaşte această situaţie – şi m-am gândit într-o zi să mă adresez 

lui – v-ar bate serios cu varga la spate”. Era evident că bătaia cu vergile, dacă ar 

fi fost să survină, viza întreaga conducere comunistă de la Bucureşti… Un ultim 

element-surpriză: stenodactilografierea convorbirii Groza-Bodnăraş din 23 iunie 

1949 a fost realizată chiar de soţia lui Miron Constantinescu, la care premierul a 

făcut referiri în expozeul său…  
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ANEXĂ 

 

ÎNTREVEDEREA EMIL BODNĂRAŞ – PETRU GROZA, 

LA CEREREA LUI GROZA, 

Bucureşti, 23 iunie 1949, ora 20,30 – 22,30 

 

Cartea mare a conspiraţiei este o carte pe care i-am recomandat-o lui 

[Vasile] Luca s-o citească şi i-am trimis-o într-o ediţie maghiară. În această carte 

se înfăţişează formele de luptă ale lumii capitaliste împotriva Uniunii Sovietice. 

Încercuirea capitalistă, marea conspiraţie împotriva Uniunii Sovietice, continuă 

şi azi, numai că de astă-dată în obiectul care priveşte acţiunea conspiraţiei de 

minare, de surpare a creaţiei noastre, suntem înglobaţi şi noi. Şi aceasta ne-o 

dovedesc zecile şi sutele de fapte care mi se duc la cunoştinţă din diferite locuri. 

Chiar azi câţiva ţărani mi-au adus un material foarte interesant, din care rezultă 

că acţiunea de minare a poziţiilor câştigate de voi este dusă cu un extrem 

rafinament şi cu foarte multă metodă.  

Doi ani de zile v-am vorbit de faimosul „Duduia”. Doi ani au trebuit ca 

voi să vă convingeţi că „Duduia” este un bandit, Duduia care nu putea să ierte 

Frontului Plugarilor că i-a desfiinţat vechile sale organizaţii legionare.  

Sigur, Duduia nu putea să fie prietenul meu, pentru că Duduia era 

duşmanul vostru. Duduia m-a „lucrat” timp de doi ani de zile ca secretar al 

organizaţiei de partid, făcând jocul legionarilor. Duduia a fost scos, dar prietenii 

lui Duduia au rămas în partid. Şi eu cred că sunt mulţi ca Duduia care îşi duc 

activitatea la adăpostul autorităţii Partidului [Muncitoresc Român].  
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Pe Moga, care este unul din cei mai vechi membri ai Frontului 

Plugarilor, îl califică chiabur, îl alungă de oriunde omul încearcă să se afirme 

politiceşte. Ce chiabur este Moga cu 3 ha de pământ şi cu un atelier de pieptănat 

lână?, atelier care nu mai lucrează de mai bine de un an. Dar, pentru legionarii 

din Hunedoara, Moga trebuie să fie chiabur, pentru că asta este o lozincă 

convenabilă pentru a izola un om. Moga trebuie să dispară de pe terenul politic, 

pentru că Moga se pricepe admirabil să sfarme organizaţiile legionare, cum a 

mai făcut-o odată.  

Un alt ţăran, tot bun prieten al nostru, membru în Frontul Plugarilor, 

activist care nu o dată a luptat cu legionarii – şi a luptat cu succes – a devenit şi 

el peste noapte chiabur, pentru simplul fapt că are undeva pe un vârf de munte o 

moară nenorocită, neacoperită – deşi omul umblă în zdrenţe şi abia îşi duce 

zilele. Legionarii de felul lui Duduia, din partid, l-au calificat chiabur. Şi el 

trebuie izolat şi au reuşit să-l izoleze.  

Pe cumnatul meu, dr. Moldoveanu, – acesta este un fapt mai vechi, pe 

care îl redau pentru a caracteriza o metodă – timp de doi ani de zile l-au 

persecutat şi au cerut să plece din sat. Pe d-rul Moldoveanu, care este un om 

consacrat exclusiv preocupărilor sale de medic, au reuşit să-l scoată din sat 

pentru că este rudă cu mine. Abia intervenţia mea pe lângă Teohari [Georgescu] 

şi pe lângă voi s-a reuşit să-l readucă pe Moldoveanu în sat. Cred însă că 

legionarii din partid nu au renunţat la lupta lor împotriva mea şi împotriva 

familiei mele. De 1 Mai soţia mea a scos pentru prima dată portretele conducerii 

de partid şi şi-a împodobit casa cu ele. A scos drapele, a expus portretele lui 

Marx, Engels, Lenin, Stalin şi, în afară de aceste portrete, ea a crezut că este 

bine să pună şi portretul lui [Constantin I.] Parhon şi al meu. Nu a trecut nici o 

jumătate de oră şi s-a prezentat cineva de la partid, care a cerut să dea imediat 

jos portretul meu. Îţi poţi închipui ce dureros a fost pentru soţia mea să afle că 

partidul nu este de acord ca portretul meu de prim-ministru să fie înfăţişat public 

de această sărbătoare naţională (sic!).  

Mi-am pus întrebarea: ce vor cu aceste atitudini. Eu am găsit explicaţia: 

marea conspiraţie este interesată în ce priveşte România să producă un dezacord 

între Groza şi partid, să mă indispună cu orice preţ, doar-doar vor reuşi să creeze 

o breşă în guvern.  

Iată alte fapte care caracterizează această dorinţă a reacţiunii. La 

Hărţăgani am ajutat ţăranilor să-şi facă o casă culturală. I-am ajutat să-şi procure 

costume pentru dansuri şi îndeosebi i-am ajutat să-şi procure costume ruseşti. 

Voiau să înveţe dansuri ruseşti. Şi au învăţat. Au organizat casa culturală 

minunat.  

De Paşte am fost împreună cu Moga ca s-o văd. Oamenii m-au primit cu 

foarte multă bucurie, au cântat, au dansat şi, când eram aproape de plecare, 

deodată un bătrân îmi spune: ”Prietene Groza, nu ai vrea să treci şi pe la şcoală 

s-o vezi?” Nu prea aveam eu chef să mai pierd timpul şi cu şcoala, dar oamenii 

au stăruit să mă duc s-o vizitez. Însoţit de învăţător, am trecut din sală în sală. 

Sălile – foarte frumos împodobite, curate, îngrijite… La un moment dat ajung în 
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sala principală. Ţăranul care mă invitase să vizitez şcoala îmi pune întrebarea: 

„Prietene Groza, nu vezi nimic? Ia uite acolo, pe perete, se vede urma unui 

tablou… A fost tabloul D-tale. Au venit de la partid şi au dat ordin învăţătorului 

să-l scoată, acum câteva zile”. Şi a adăugat: „Dar nu-i nimic, prietene Groza, ei 

pot să te scoată de pe pereţi, D-ta rămâi în inimile noastre”. Când m-am interesat 

cine a venit să dea ordin să se scoată tabloul, am aflat că este un cunoscut 

legionar de la Rovine, care este azi activist al partidului. I-am făcut învăţătorului 

reproşuri (eram obligat să-i fac faţă de ţăranii care se adunaseră): „De ce n-ai 

raportat D-ta autorităţilor D-tale, că ţi s-a cerut să scoţi tabloul primului 

ministru. Acesta este un act de ostilitate”. Învăţătorul mi-a răspuns: „Nu am 

cutezat să fac acest lucru. Am copii şi nu vreau să rămân fără pâine”.  

Spune-mi, te rog – întreabă Groza – am eu nevoie de această 

popularitate, de o asemenea popularitate, de popularitatea exprimată de ţăranii 

care mi-au spus: „Lasă, pot ei să te scoată de pe pereţi, D-ta rămâi în inimile 

noastre”? Am eu, Groza, nevoie şi este just să fiu o figură populară ilegală în 

gândurile nemărturisite ale oamenilor decât cu prilejuri rare? Eu cred că o 

asemenea popularitate nu-mi foloseşte nici mie şi nici partidului. Legionarii 

însă, şi duşmanii, conspiratorii împotriva Uniuni Sovietice şi ai Republicii 

noastre populare, au nevoie de o asemenea popularitate a mea.  

Dar conspiraţia nu se termină la legionari. Conspiraţia merge departe de 

tot. Iată, recent a apărut un roman de Zaharia Stancu, Desculţ. Eu, drept s-ţi 

spun, nu l-am citit decât în ziua când mi s-a atras atenţia că romanul este foarte 

mult citit de reacţiune. Verificaţi, cercetaţi şi veţi vedea că este foarte mult 

cumpărat de reacţiune. De ce? Pentru că cuprinde undeva un cuvânt, o 

propoziţiune, care pentru reacţiune este o armă foarte bună de luptă împotriva 

noastră. Zaharia Stancu descrie undeva un ţăran care, la un moment dat, 

povestindu-şi amărăciunile vieţii, îşi aminteşte de un popă care i-a venit în casă 

ca să-i sfinţească. În faţa acestei amintiri, ţăranul spune: „Îmi venea să-i scuip în 

cădelniţă…” Pentru acest scuipat în cădelniţă, această formulă care este folosită 

azi pentru a caracteriza atitudinea duşmănoasă faţă de biserică, romanul lui 

Zaharia Stancu este citit şi popularizat de reacţiune. Cine nu crede că voi 

dispreţuiţi biserica, că luptaţi împotriva ei, este îndemnat să citească romanul lui 

Zaharia Stancu, şi anume numai această frază… 

Un alt fapt. Am fost la Cluj şi am aflat de la câţiva prieteni unguri că 

Ministerul Artelor a scos o broşură [căutată] îndeosebi pentru ceea ce lipseşte 

din ea. L-am rugat pe Hodoş să-mi procure broşura şi multă vreme n-am putut 

descoperi despre ce putea fi vorba. Dar, iată, priveşte fotografia asta, nu vezi 

nimic? Aici este portretul lui Parhon, iar în dreapta, unde trebuia să fie portretul 

meu, n-a rămas decât cadrul, iar figura a fost ştearsă. În fotografie este înfăţişată 

o sală din Cluj, pe care prietenii mei unguri au vizitat-o după apariţia broşurii. 

Portretul meu este şi acum acolo, dar conspiratorii din Ministerul Artelor, care 

luptă împotriva partidului, au retuşat fotografia, lăsând totuşi acel cadru, pentru 

a sublinia că acolo a fost un portret – spre a mă indispune. De ce n-au retuşat şi 

cadrul, ca să apară un spaţiu absolut gol? Intenţionat a fost lăsat cadrul, c pentru 



 331 

a sublinia că „de aici a fost scos Groza”. Am eu nevoie de o asemenea 

popularitate? Broşura Ministerului Artelor circulă în mâinile întregii reacţiuni 

din Ardeal şi ţăranii, care n-au văzut-o niciodată, care nu ştiu franţuzeşte, caută 

să şi-o procure. Şi pun întrebarea: De ce l-au sos pe Groza de aci? Groza nu mai 

este prim ministru? Groza nu mai este prietenul partidului? 

Află că la Sebeş, Sibiu, Făgăraş – şi acum lucrurile se întind şi în 

celelalte regiuni din Ardeal – nu mai există nici o fotografie de a mea. Toate au 

fost scoase din ordinul partidului, al legionarilor din partid, al conspiratorilor 

împotriva partidului. Şi probabil că din Ardeal va dispare cu totul şi numai din 

Ardeal, pentru că în Ardeal sunt eu mai popular şi acolo pot fi lovit mai cu folos 

pentru cauza conspiratorilor.  

La 1 Mai, la Deva, câţiva oameni puseseră fotografiile fie în ferestre, fie 

afară pe case. Toate au fost scoase. A venit la mine văduva Candrea. Este o 

bătrână de vreo 70 de ani. Plângând, mi-a spus că a venit cineva de la partid şi i-

a cerut să scoată portretul meu din geam. Ea a întrebat: „De ce, Groza e prim-

ministru”. I s-a răspuns: „Groza nu are ce căuta în vitrine. Portretul lui nu are ce 

căuta în public”. Şi a fost obligată să-l scoată.  

Mi-am pus întrebarea: de unde vine această adversitate? Iată constatarea: 

Elemente active în jud. Hunedoara sunt fără îndoială legionarii împotriva mea. 

Dar este foarte interesant că legionarii se înţeleg foarte bine pe linia aceasta a 

adversităţii împotriva mea, cu evreii. Evreii mă socotesc pe mine antisemit. Am 

dovada acestui fapt încă de atunci de când am refuzat să-l primesc pe Filderman, 

social-democratul, ca ministru al aprovizionării în 1946. La câteva zile după 

refuzul meu, a venit la mine o delegaţie de evrei în frunte cu agentul 

americanilor, rabinul [Al.] Şafran, şi mi-a cerut să-l fac pe [Leopold] Filderman 

ministru, întrucât au fost informaţi că eu refuz să-l primesc în guvern. Le-am 

explicat că, numai după nume dacă am lua-o, Filderman nu ar putea fi ministru 

într-un cabinet democrat. Numele de Filderman a devenit odios în România şi 

nu mă puteam afişa cu un Filderman, indiferent că nu avea nici o legătură de 

rudenie cu faimosul [Wilhelm] Filderman. Al doilea, nu puteam să numesc un 

evreu ministru al aprovizionării în 1946, când lumea murea de foame şi când 

ţara era plină de pachetele Joint-ului. Ar fi însemnat o provocare să pun un evreu 

la aprovizionare. S-ar fi putut specula acest lucru împotriva guvernului, 

reacţiunea ar fi putut spune: Sigur, evreul de la Aprovizionare trimite pachete cu 

alimente evreilor şi-i înfometează pe români. Am invitat delegaţia să plece, după 

ce i-am dat aceste explicaţii, şi să nu mai revină cu stăruinţele lor. Acest lucru 

nu mi-a fost iertat de conspiratorii sionişti, de agenţii americani evrei îmbrăcaţi 

în haina partidului. Nu mă surprinde că Ministerul Propagandei mă retuşează în 

broşurile sale, atâta vreme cât în Ministerul Propagandei şade [N.] Moraru – 

evreul care n-a uitat învăţămintele sionismului. Plâng artiştii, plâng oamenii de 

cultură şi de ştiinţă faţă de atitudinea arogantă, sabotoare a acestui Moraru. Îi 

ameninţă… Ba, într-o bună zi, s-a adresat unui grup spunându-i că ar merita 

palme. Ştii că eu am legături cu lumea artiştilor, poate mai mult cu a artistelor… 

Şi mi se spun de toate… [Octav] Livezeanu a venit într-o bună zi la mine 



 332 

aproape plângând şi mi-a cerut să ac tot posibilul să-l scot de acolo, de la 

propagandă… Era obiectul bătăii de joc a lui Moraru şi nu voia să continue 

această situaţie umilitoare pentru el. [Eduard] Mezincescu – care şi el este evreu 

– este o păpuşă în mâna lui Moraru. Moraru dirijează Ministerul Propagandei, 

azi Ministerul Artelor. (Te miră că am afirmat că Mezincescu este evreu? Tatăl 

lui Mezincescu a fost doctor la Bacău şi medic curant al lui Averescu. Tatăl lui 

Mezincescu a fost evreu botezat).  

 Dar Moraru nu este singur acolo. Moraru şi-a adus o serie întreagă de 

oameni. Ia Ministerul Propagandei de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt 

aceştia. Aproape toţi – evrei.  

M-am pomenit într-o zi solicitat să invit la mine acasă echipa culturală 

bulgară care a venit în România însoţită de echipa culturală română care vizitase 

Sofia. Am primit ambele echipe. Aflasem că la Sofia a fost o echipă culturală 

română, dar nu-i cunoşteam compoziţia. De astădată am avut-o în faţa mea: 7 

inşi, toţi evrei. Aceştia au fost reprezentanţii culturii române la Sofia. Nu s-a 

găsit nici un scriitor sau om de cultură român. Credeţi voi oare că acest lucru nu 

s-a remarcat, că reacţiunea nu a înregistrat că în străinătate cultura română nu 

mai poate fi reprezentată decât de către evrei. Dar Moraru, sionistul, nu pricepe 

acest lucru. El urmează consecvent linia marii conspiraţii împotriva noastră.  

Să lăsăm însă partea principală care îl priveşte pe Groza. Eu sunt un om 

sănătos, eu fac sport, eu nu-mi complic existenţa, eu pot suporta multe, pe mine 

duşmanii nu mă vor scoate din calea mea; legăturile mele şi ataşamentul meu 

faţă de partid sunt vechi şi verificate, cu toate greşelile pe care le-am făcut şi le 

mai fac. Eu nu sunt omul pe care, dacă îl întrebi dacă a văzut pădurea de brad şi 

cu ce impresie s-a întors, să răspundă: „A, dar am văzut o grămadă de căcat de 

capre”. Eu preţuiesc pădurea de brad aşa cum e ea, fără să mă uit la murdăriile 

de sub tufe.  

Pentru mine un lucru este clar: americanii şi englezii au făcut în 

România diverse experienţe, au jucat pe diferite cărţi, au jucat pe cartea [Iuliu] 

Maniu şi n-au reuşit, au jucat pe cartea bandelor de spioni şi de sabotori 

reacţionari, tot peste mână, au jucat pe cartea legionarilor şi n-au reuşit; au jucat 

pe cartea greco-catolicilor – partidul a dejucat admirabil această manevră şi a 

câştigat poziţii noi; acum, joacă pe cartea ungurilor catolici, nu vor reuşi. Ei au 

însă o carte pe care se pot juca cu mult succes, este cartea sioniştilor, cartea 

evreilor. Formal, sioniştii nu activează ca organizaţie politică, în fond însă îi 

găsim multiplicaţi în zeci de mii de exemplare, infiltraţi în viaţa noastră politică, 

economică, de partid, administrativă. Să luăm pe rând organismele: Iată sportul, 

OSP. Cine conduce, cine dirijează acolo? Evreii. Nu mai vorbesc de aparatul 

nostru economic, de diferitele organisme pe care le-au creat: Romlacta, Romcar, 

Comerţul, Planificarea – pline de evrei, peste tot evrei. Cum vrei ca evreii de la 

Planificare să facă muncă cinstită şi corectă, să-l ajute pe Miron 

[Constantinescu], care este foarte bine intenţionat şi hotărât să facă multă treabă, 

cum să-l ajute pe Miron evreii puşi să planifice fabricile, întreprinderile 
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comerciale de care ei au fost expropriaţi? Sioniştii sunt foarte bune elemente 

pentru coloana a 5-a.  

Pe mine mă surprinde că uneori Rubin, acest agent american, intervine 

atât de stăruitor pentru câte cineva din Comitetul Democrat Evreesc şi mă întreb 

ce interes are Rubin şi ce legături are el cu comuniştii din Comitetul Democrat 

Evreesc. Eu cred că dacă Stalin ar cunoaşte această situaţie – şi m-am gândit 

într-o zi să mă adresez lui – v-ar bate serios cu varga la spate.  

Americanii joacă acum pe cartea evreilor şi, într-o ţară unde avem 400 

000 evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, 

politic şi cultural, nu este greu de jucat pe această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi 

puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră 

nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi 

că-l studiază pe Lenin. S-au făcut nişe cursuri caraghioase pentru evreii care 

pleacă în Palestina. Avem noi o grijă deosebită ca Palestina să nu cadă în 

dependenţa americanilor şi vrem să trimitem cât mai mulţi evrei democraţi în 

Palestina. Se dau şi examene politice la aceste cursuri. Ştii ce vorbesc evreii 

despre aceste cursuri? Mi-au spus-o câţiva: Domnule Groza, ce nu faci pentru un 

paşaport? Vreau să plec în Palestina, nu mai pot trăi aici, pentru că nu mai pot 

face afaceri. Învăţ marxismul, dar o să aibă grijă marea să mă scape de el. Când 

mă va prinde răul de mare, am să vărs, odată cu ce am mâncat, şi ce am învăţat. 

De unde este alimentată reacţiunea cu glume cam de felul acesta: La examenul 

ţinut la un asemenea curs de democratizare a sioniştilor, profesorul întreabă: 

„Max, spune, te rog, ce este critica şi autocritica? Poţi să-mi dai un exemplu?” 

Max rămâne încurcat. Se scoală Sami şi spune: „Ştiu eu. Iată ce este critica: 

Max Auşnit este un trădător şi un vânzător de ţară, care a fugit şi s-a pus în 

slujba americanilor”. – „Bravo, Sami. E un exemplu bun de critică. Şi acum, 

autocritica…” Şi tot Sami răspunde: „Prost am fost că n-am făcut şi eu ca Max 

Auşnit”.  

M-am dus într-o zi într-un magazin de stat, să-mi cumpăr o cămaşă, şi 

am vrut să văd cum este organizat un magazin de stat. Spre surprinderea mea 

îmi iese în cale conducătorul magazinului de stat, fost patron al unui magazin 

foarte luxos în Bucureşti pe vremuri, pe care eu l-am cunoscut foarte bine, 

pentru că eram clientul lui. Îmi iese înainte cu o mutră tristă, amărâtă şi îmi 

spune: „Domnule prim-ministru, pentru Dv. nu sunt mărfuri aici, nu este ca altă 

dată…” Indignat, l-am chemat la ordine şi i-am spus: „Nu ţi-e ruşine? Cu o 

asemenea mutră şi cu astfel de afirmaţii primeşti clienţii? Eu te ştiu când erai 

patron, că te pricepeai să primeşti altfel clienţii, să le expui marfa, să-i îndemni 

să cumpere, nu să-i dezguşti şi să-i goneşti. De ce nu e marfă şi pentru mine 

aici? Fabricile noastre nu produc? Am nevoie de o cămaşă, nu voi găsi pânză 

pentru o cămaşă pentru mine?” – Scârbit, am plecat din magazin, pentru că din 

câteva priviri mi-am dat seama că acest fost patron exploatator evreu şi-a 

îmbâcsit magazinul tot numai cu vânzători evrei. Noi nu primim şi nu dăm 

muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm 

posturi de comandă coloanei a 5-a sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se 
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lipească de partid. S-au cerut 50 000 paşapoarte de către evreii care vor să plece 

din ţară. De ce nu le-am dat aceste paşapoarte? Ce ajutor ne pot da aceşti 50 000 

de evrei care umblă pe toate căile să obţină paşapoarte, care ne urăsc, care ne 

duşmănesc, care lucrează împotriva noastră cu toate legăturile lor şi cu toate 

neamurile lor? Nu înţeleg nimic din treaba asta. La distribuirea de mărfuri este o 

completă anarhie. Aţi văzut exemplul adus de Luca în Consiliul de Miniştri cu 

opincile. Nişte modele de opinci pe care trebuie scris: „aşa se poate sabota 

uşor”. Cred că nu este ţăran în ţara românească care să cumpere asemenea 

opinci. Poţi să presupui că cel care a conceput opincile caraghioase arătate de 

Luca nu ştie cum trebuie s fie o opincă? Dinadins a pus în fabricaţie o opincă pe 

care nimeni nu o va cumpăra pentru a distruge o materie primă preţioasă şi a ne 

face de râs comerţul de stat în faţa ţăranilor. Eu însumi am fost fabricant, eu ştiu 

ce poate să dea industria noastră textilă. Este posibil azi să nu mai găseşti în 

Bucureşti, în magazinul de stat, pânză pentru o cămaşă de calitate bună? 

Nevasta mea umblă de trei zile să-mi ajute câţiva metri de pânză pentru o 

cămaşă de tenis. Este imposibil de găsit? – cu bumbacul minunat sovietic pe 

care îl primim să nu putem face noi lucruri de calitate bună? Abundă la 

produsele noastre calitatea inferioară. Fireşte, foştii patroni care stau în Comerţ, 

la Planificare, în industrie, în fabrici, coloana a 5-a sionistă în slujba 

americanilor, nu este interesată să dea economiei de stat produse de calitate bună 

şi suficientă.  

Un alt aspect: Academia noastră, în frunte cu Traian Săvulescu… A fost 

alaltăieri la mine, plângând: nu mai poate. Este o bătaie de joc cu Academia. 

Toată Academia, în ce priveşte încadrarea, repartizarea de funcţionari, atribuirea 

de sarcini, este dirijată de [Mihail] Roller, ajutat de o evreică care nu are decât 

21 de ani şi care face politică de cadre. Eu m-am opus ca Roller să fie numit 

academician. Partea proastă este că el ştie că eu m-am opus, pentru că la voi în 

partid atitudinea mea nu a fost conspirată. Puteam să-l fac eu pe Roller asistent, 

puteam să-i dăm lui Roller un loc de frunte în Academia, un loc politic de 

seamă, dar să nu ne batem joc de Academie şi să venim cu Roller, răsărit peste 

noapte, putem spune. Istoria României să n-o mai poată citi nimeni decât din 

publicaţiile Roller… Eu îl apreciez pe Roller, este un om priceput şi muncitor şi 

este şi un bun istoric, dar de ce este nevoie ca lucrările de istorie să apară sub 

firma Roller? De ce reacţiunea să spună: Istoria Românilor, dacă nu are pecetea 

evreului Roller, nu mai poate fi învăţată?… Las la o parte deformaţiile pe care le 

găsim în istoria lui Roller, pe lângă atâtea părţi bune.  

De ce Săvulescu şi academicienii trebuie să trăiască sub teroarea unei 

evreice de 21 de ani? Totul este în Academie sub mâna ei. Dacă ea şi Roller nu-

şi dau avizul, nimic nu se poate face în Academie. Traian Săvulescu nu mai 

poate trăi.  

Un alt exemplu: Arghiropol a fost la noi secretar general la Preşedinţie. 

Trei ani de zile l-am folosit pe acest om într-o funcţie înaltă, ne-a făcut servicii 

aşa cum i-am cerut şi aşa cum s-a priceput. Nu a avut niciodată o atitudine 

duşmănoasă. Mi s-a cerut totuşi să-l dau afară pe Arghiropol. Am înţeles dorinţa 
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partidului şi m-am executat. Aflu că Arghiropol trăieşte azi din pomană, nu i se 

poate găsi un serviciu. Arghiropol, fost secretar general în regimul nostru, 

trebuie să se ducă zilnic la oficiul de plasare să-şi găsească un loc de muncă. 

Acum patru zile a venit plângând la mine: I s-a găsit un loc de muncă, fie portar 

la UCB, fie taxator la tramvai. Dar dacă Arghiropol s-ar chema Haimsohn, ar 

găsi repede un post foarte bun.  

Alt exemplu: Mi s-a pus pe masă un decret de acordarea premiului 

naţional pentru o piesă Harap Alb; acordarea premiului naţional unei piese care 

nici nu se jucase încă: Harap Alb – o piesă pe care am văzut-o mai târziu şi care 

m-a îngreţoşat, după cum publicul este îngreţoşat de ea, şi aceasta se constată şi 

se vede – a primit premiul naţional, pentru că aşa trebuia să fie… aşa voia 

Moraru. Harap Alb a fost scrisă de Mendelson şi încă un Son. După prima 

reprezentaţie, când s-a constatat eşecul piesei premiate cu premiul naţional, 

Moraru a convocat artiştii de la Operă şi i-a înjurat, acuzându-i că au sabotat 

piesa. Moraru nu a văzut însă că piesa este proastă şi că nu artiştii, ci publicul o 

sabotează. Moraru nu înţelege că din căcat nu se poate face bice.  

Coloana a 5-a lucrează în toate domeniile. Artiştii sunt disperaţi. Iată-l pe 

Deceanu. Are o trupă de 160 de oameni, au pregătit piesa Rapsodia ţiganilor de 

Lehar. O joacă minunat de bine. Umblă de câteva luni să stăruie să fie 

naţionalizată trupa, să intre cu trupa lui la stat. Nu i se dă voie, i se pun impozite, 

i se aplică amenzi. Sunt 160 de artişti şi artiste şi trebuie să mizeze pentru că 

Moraru nu îl acceptă pe Deceanu. 160 de oameni trebuie să rămână outsider, din 

voinţa lui Moraru.  

Alt exemplu. Ştii că nu-mi plac evreii care-şi schimbă numele. Eu îl 

respect pe Ioşca [Iosif Chişinevschi] şi pentru acest lucru. (Ioşca este omul cu 

care mă înţeleg foarte bine, dar Ioşca este foarte prins. El nu-şi dă seama că şi în 

aparatul lui s-au infiltrat multe elemente care nu au ce căuta acolo. Ioşca nu 

poate urmări pe fiecare, şi ce face Moraru, şi ce face Roller, şi ce fac alţii). Când 

mi s-a propus să-l iau la Preşedinţie pe [Nicolae] Popescu-Doreanu, am avut un 

incident foarte hazliu cu Gheorghiu-Dej. Eu credeam că Popescu-Doreanu este 

evreu şi m-a bucurat foarte mult când am aflat că este ţigan. L-am primit cu 

multă plăcere la Preşedinţie şi am lucrat foarte bine cu el. Şi sunt sigur că 

Popescu-Doreanu va fi unul din cei mai buni miniştri ai Învăţământului pe care 

România i-a avut vreodată. După ce Popescu-Doreanu a plecat, s-a pus 

problema unui alt secretar general. Eram preocupat în acele zile şi de o altă 

chestiune, în legătură cu Mia, fiica mea – fata îmbătrâneşte, se usucă, trăieşte o 

viaţă anormală şi eram preocupat de felul cum pot curma această stare de 

lucruri. Şi tocmai atunci îmi vine Ana [Pauker] – era la mine acasă, pare-mi-se – 

şi îmi spune: „Pătrule, vreau să-ţi prezint un tânăr care are să-ţi placă”... (Eu 

repede am pus lucrurile în legătură cu Mia). Şi, într-adevăr, mi s-a prezentat un 

tânăr foarte simpatic, foarte drăguţ. La câteva minute după aceea am aflat însă 

că tânărul nu era destinat Miei, ci era viitorul meu secretar general, Hodoş, şi el 

tot evreu, deşi e un evreu foarte simpatic.  
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Într-o zi, văzându-l că munceşte foarte mult, i-am spus în glumă: „Dragă 

Hodoş, ai nevoie de un ajutor, caută-ţi un băiat bun să te ajute”. Hodoş a 

acceptat această propunere şi, într-adevăr, a doua zi a apărut ajutorul lui, tot 

evreu.  

Alta. Într-o zi simt nevoia să mă consult cu arhitectul, ştiam că am un 

arhitect la Consiliu. Când mi se prezintă, constat că nu mai se vechiul arhitect, e 

unul nou, şi acesta evreu. În altă zi mă durea o măsea. Am cerut să vină dentistul 

să mă vadă. Şi ăsta evreu.  

La Caransebeş, conducătorul cel mare al organizaţiei de partid este 

Epstein. Epstein nu s-a sfiit, cu prilejul unei ceremonii religioase pe care noi am 

organizat-o pentru a îmbunătăţi o situaţie grea, nu s-a sfiit să afirme în faţa 

lumii: „Ce sunt porcăriile astea? Noi n-avem nevoie de popi”.  

La Lugoj, şeful securităţii este Klink, tot evreu. Dacă voi analiza de ce la 

un moment dat am avut sute de ţărani fugiţi în munţi şi alăturaţi bandelor lui 

Uţă, vom găsi că toate acestea se datoresc prostiilor, actelor duşmănoase ale lui 

Klink, care la un moment dat a vrut să aresteze la Teregova vreo 40 de ţărani. 

Ţăranii au fugit în pădure şi după ei au mai fugit şi alte câteva zeci de ţărani, 

rudele şi prietenii primilor. Abia după ce am intervenit eu la Teohari şi am pus 

ordine la Teregova, am dat ţăranilor posibilitatea să se reîntoarcă; abia atunci am 

obţinut şi elementele necesare pentru a putea ataca bandele şi a le lichida cu 

ajutorul ţăranilor care fugiseră şi care, reîntorşi, ne-au furnizat informaţiile 

necesare. Uneori stai şi te gândeşti unde încetează prostia şi unde începe 

duşmănia. Fireşte, cu un Klink la Securitate la Lugoj, cu un Epstein în partid la 

Caransebeş şi cu alţii ca ei la Arte, Academie, Comerţ, Planificare, Industrie, în 

toată ţara, nu ne putem aştepta decât la consecinţele dezastruoase pe care le 

constatăm.  

În Munţii Apuseni circulă legionari îmbrăcaţi în haina de partid şi 

sionişti camuflaţi în comunişti, şi ameninţă ţăranii cu duba şi cu trimiterea în 

Siberia, că nu vor accepta să intre în gospodăria colectivă. Nu este de mirare că 

în asemenea condiţii au putut la Hunedoara să ia fiinţă numai în ultimul an 32 de 

cuiburi legionare. Verificaţi acest lucru: 32 cuiburi legionare într-un singur an 

reînfiinţate în Hunedoara, când acest lucru nu era posibil sub regimurile 

burgheze cu atâta uşurinţă, este un fenomen îngrijorător. Dar ce este mai 

interesant şi ceea ce confirmă acţiunea coloanei a 5-a, – după cum au declarat 

ţăranii reîntorşi din munţi – bandele sunt permanent perfect informate asupra 

mişcărilor aparatului securităţii. Ştiau perfect, spre exemplu, că la Luncaviţa vor 

veni 80 de miliţieni, ştiau şi cine îi va comanda, ştiau şi unde vor sta, şi ce vor 

întreprinde, aceasta cu două zile înainte ca miliţia să apară la Luncaviţa.  

În concluzie, cred că partidul va trebui să-şi sporească vigilenţa şi să fie 

îndeosebi foarte vigilent faţă de elementele din coloana a 5-a sionistă, care 

colaborează cu legionarii, care se afişează că sunt comunişti, dar în fond sunt 

duşmanii regimului nostru. Recomandăm partidului să se ocupe de filarea celor 

puternici din partid, de tipul Moraru şi alţii, care îşi bat joc de noi.  
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Am avut nevoie să zvârlim brutal icoanele din şcoli? Ce am realizat cu 

aceasta? Am umplut bisericile. Niciodată bisericile nu au fost atât de pline ca 

acum. Am şters brutal slujba religioasă de la ora radio de duminică, pentru ca a 

doua zi Londra şi Washington să invite ascultătorii români să asculte ora 

religioasă pe care o vor transmite de aici înainte regulat, la posturile lor. Cine 

mergea înainte la biserică? Babele şi copiii. Azi – du-te şi controlează – 

bisericile sunt pline, sunt centre de adunare ale duşmanilor regimului. I-am spus 

lui Mezincescu: „Ai grijă, e Vinerea Mare, este un obicei în popor ca în această 

zi să nu aibă loc spectacole, balerinele să nu-şi prezinte graţiile pe diferite scene, 

să nu se cânte… Să se respecte sentimentul religios care este încă puternic 

ancorat în mase”. Mezincescu, deşi de acord cu mine, nu a putut face nimic, nu 

i-a dat voie Moraru. Moraru nu înţelege aceste lucruri; poate că le înţelege, dar 

face dinadins altfel… Şi ce am realizat? Am umplut în Vinerea Mare toate 

bisericile, de stăteau mii de oameni afară, în jurul lor, să asculte slujba.  

Eu cred că, dacă Stalin ar cunoaşte toate aceste lucruri, v-ar da serios la 

dos. Şi mie, pentru că am tăcut. Nu mai pot să tac, trebuie să vorbesc, trebuie să 

avertizez partidul. Nu e ruşinos să-mi spună mie un ţăran: „Era mai bine, 

domnule Preşedinte, când ţineam o cuvântare în faţa ţăranilor şi când se ridica 

câte unul: trăiască Maniu! … Aveam de cine să mă agăţ, aveam pe cine să 

combat. Azi vorbesc ţăranilor şi ei tac, nu-mi mai spun ce gândesc”.  

În magazinele de stat – este o cifră recunoscută şi de Ana – avem 97 % 

evrei. La Comisia de Stat a Planificării, cu eforturile supraomeneşti pe care le 

fac specialiştii sovietici şi Miron, nu se rezolvă lucrurile. Formalităţi imense 

apasă aparatul nostru, ai nevoie de avize care durează săptămâni întregi, pentru a 

obţine un credit. Sigur, nu este nimic surprinzător în aceasta. Expropriaţii care 

stau azi în aparatul nostru de stat nu sunt interesaţi să uşureze funcţionarea 

fabricilor care au fost altădată ale lor. Deşi am creat toate condiţiile pentru a 

asigura realizarea planului, deşi dispunem de finanţe, dispunem de hotărârea 

muncitorilor, totuşi constatăm greutăţi imense care zilnic ni se pun în cale sub 

mii de forme. Este sabotaj organizat de coloana a 5-a.  

Eu nu sunt antisemit. Eu simt însă datoria să sesizez partidul de 

constatările mele. Ana este o femeie minunată, este un cap politic clar, dar Ana 

pluteşte în nori, asta este marea ei lipsă. Ana nu ştie ce se face la Ministerul de 

Externe şi ce are ea acolo. Eu pregătesc material şi pentru Ana şi într-o zi am să 

vorbesc cu ea. Ministerul de Externe este plin de evrei, coloana a 5-a a pătruns şi 

acolo.  

Nu vreau să fiu, din vina duşmanilor din partid, taxat ca neprieten al 

vostru. Cine vede că a fost smuls portretul meu din ordinul partidului, consideră 

pe drept cuvânt că eu sunt un duşman al partidului, reacţionarii mă 

popularizează. Eu nu am nevoie de popularizarea reacţiunii, eu vreau să fiu 

înfăţişat aşa cum sunt.  

Ţi-am vorbit de aceste lucruri pentru a le transmite acolo unde trebuie; 

am simţit nevoia să mă descarc. Am încercat să vorbesc cu Gheorghiu-Dej, am 

prins însă o zi nepotrivită, Gheorghiu-Dej era foarte obosit. Munceşte mult şi 
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este greu să-l smulg pentru un ceas-două, pentru ca să asculte plângerile mele. 

Totuşi, va trebui să vorbesc şi cu el, după cum va trebui să vorbesc foarte serios 

şi cu Luca şi cu Ana, înfăţişându-le aceste lucruri.  

Ţi-am vorbit de toate aceste lucruri şi pentru motivul că partidul 

răspunde pentru poziţia mea. Eu nu sunt prim-ministru decât cu asentimentul şi 

cu sprijinul partidului şi partidul este serios angajat cu răspunderea sa faţă de 

felul cum mă achit de însărcinarea mea şi cum sunt privit în ţară.  

Vă avertizez, luaţi măsuri. Luaţi măsuri până nu e prea târziu.  

 

 Stenodactilografiat: Sulamita Constantinescu, 

  în 2 ex.  

 (1 ex. la Emil pt. BP) 
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KREMLIN, IUNIE 1945 – ACADEMICIENI ROMÂNI 

PRIMIŢI DE I. V. STALIN 

În condiţiile specifice sfârşitului ostilităţilor pe vechiul continent, cu 

deosebire la Moscova, pe cale de-a deveni un fel de nouă Mecca a Europei Est-

Centrale în curs de stalinizare, în iunie 1945 a survenit deplasarea unei delegaţii 

de intelectuali români invitaţi la Moscova la sărbătorirea Academiei de Ştiinţe a 

U.R.S.S., un prilej, pentru unii dintre ei, de a fi primiţi într-o scurtă audienţă de 

„Führerul Roşu” al Kremlinului, nimeni altul decât însuşi I. V. Stalin, aflat pe 

atunci în culmea puterii personale.  

Subliniem că stenograma întrevederii publicată în anexă a fost redactată 

în româneşte, cu excepţia primelor fraze, formulate în franţuzeşte, probabil de 

către autorul, rămas necunoscut, al textului dactilografiat, documentul rămânând 

– prin nu ştim ce condiţii misterioase – în păstrare în Fondul Vasile Stoica, de 

la Arhivele Naţionale ale României, Arhiva Istorică Centrală (sub cota: vol. 

I/110, 4 file)
1
. Am valorificat anterior acest document extrem de semnificativ 

pentru surprinderea „spiritului epocii”, dar şi pentru aprecierea 

comportamentului „actorilor” invitaţi la Kremlin
2
. Cititorul poate afla referiri la 

acest episod ori la faptul că, ulterior vizitei la Kremlin, Profesorului Emil 

Petrovici, după ce în calitatea-i de Rector al Universităţii din Cluj fiind cuprins 

în delegaţia aflată la Moscova, autorităţile comuniste de la Bucureşti i-au aflat 

adeseori motive de reproş întrucât „îndrăznise” să-i relateze lui I. V. Stalin, 

chestionat anume fiind de către acesta, despre comportamentul abuziv al 

trupelor Armatei Roşii pe teritoriul României, unde – a precizat eminentul 

lingvist – „a comis multe jafuri”.
3
 De remarcat că, în iunie 1945, delegaţia 

personalităţilor române aflate la Moscova cuprindea cu prioritate titulari ai 

Academiei Române (C. I. Parhon, M. Sadoveanu, Emil Petrovici, Andrei Oţetea, 

Al. Rosetti, Victor Eftimiu) ori membri ai falsei „societăţi civile” a momentului, 

reprezentată abuziv de către faimosul ARLUS
4
 (preşedinte – acelaşi C. I. 

Parhon). Nu cunoaştem motivul pentru care M. Sadoveanu, în zilele în care o 

parte din delegaţie a fost invitată la Stalin, tocmai se deplasase la Leningrad, 

                                      
1
 În aceeaşi perioadă s-a deplasat în U.R.S.S., cu aceeaşi delegaţie, şi M. 

Sadoveanu, care însă n-a participat la întâlnirea cu I. V. Stalin, fiind în vizită la 

Leningrad. 
2
 Cf. Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului, p. 624-627; vezi şi 

„Tricolorul”, Bucureşti, 1 martie 2007, p. 3.  
3
 Ioan Opriş, Istoricii şi Securitatea, vol. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

2006, p. 565-634. 
4
 Vezi supra opiniile lui C. Rădulescu-Motru despre ARLUS. 
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după cum singur a relatat în sporadicele sale note de călătorie
5
. Ceea ce este 

demn de reţinut priveşte faptul că primirea iluştrilor delegaţi ai intelighenţiei 

române de către Stalin a avut la Bucureşti – spre beneficiu propagandistic, 

evident – un larg ecou, recepţiei de la Kremlin rezervându-i-se spaţii şi 

comentarii în presa centrală, o broşură ocazională şi o manifestare entuziastă la 

sediul central ARLUS. Aici, reuniunea s-a desfăşurat sub titlul Ce am văzut în 

U.R.S.S., participând C. I. Parhon, Traian Săvulescu, M. Sadoveanu, Mitiţă 

Constantinescu, D. Gusti şi Iorgu Iordan
6
. Deplasarea academicienilor români 

este integrată în noul „proces de cunoaştere a ştiinţei sovietice de către cercurile 

intelectuale din România”, fapt survenit la momentul potrivit de vreme ce, de 

cealaltă parte, a apreciat preşedintele ARLUS-ului, „savanţii, scriitorii şi artiştii 

sovietici manifestează un interes tot mai mare faţă de ştiinţa şi arta 

românească”
7
.  

 

 

ANEXĂ 

 

STENOGRAMA ÎNTREVEDERII 

 

Stalin: Câte universităţi sunt în România? Există învăţământ primar 

obligatoriu? Atunci înseamnă că la Dv. nu există analfabetism? În această 

situaţie, nu sunt comisii ce acţionează împotriva părinţilor care nu-şi trimit 

copiii la şcoală? Statul se îngrijeşte de aşa ceva? Sunt teatre în România? Cum 

se simt maghiarii sub stăpânirea românească
8
? 

P[arhon]: Cei democraţi se înţelegeau, cu ceilalţi – mai puţin. Mai sunt 

reacţionari, şi la ei, şi la noi, dar cu vremea îi vom învinge. Petru Groza le 

vorbeşte în limba lor şi are mare trecere la ei. 

Stalin: Sunt şcoli maghiare? 

Petrovici: Da. Nu este sat maghiar fără şcoală primară maghiară; au o 

mulţime de şcoli secundare şi o universitate de stat în Cluj cu limba de predare 

maghiară. 

Stalin: Polonezii în Statele Unite n-au nici o şcoală, nici primară. 

                                      
5
 Cf. M. Sadoveanu, Jurnal şi documente inedite, ediţie Constantin Ciopraga, 

Iaşi, Editura Junimea, 2005, p. 314 şi urm. 
6
 Vezi „Revista Fundaţiilor Regale”, Bucureşti, serie nouă, nr. 1/septembrie 

1945, p. 174-179. 
7
 Ibidem, p. 179. 

8
 Până în acest loc, textul original a fost redactat în limba franceză, iar, în 

continuare, dactilografiat în limba română. 
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Armata Roşie a provocat dezordine în România? Pentru că disciplina 

este foarte mare într-o armată în război, dar e mai greu să păstrezi aceeaşi 

disciplină când războiul s-a sfârşit
9
. 

Parhon: Sunt cazuri dar multe provocate de ai noştri, care s-au îmbrăcat 

în uniforme ruseşti. Prezenţa armatei e necesară. 

Stalin: Noi am fost informaţi că în Polonia şi Iugoslavia s-au petrecut 

lucruri care nu sunt spre onoarea Armatei Roşii. Ar fi de mirare ca la Dv. să fi 

fost altfel. Ce gândesc ceilalţi ... (membri ai delegaţiei)? 

M: Eu sunt colonel în armata română şi ca militar pot afirma că 

comandanţii sovietici ţin o disciplină magnifică. 

Stalin: În timp de război disciplina a fost foarte tare, dar în timp de pace 

disciplina scade. 

 

 
 

C. I. Parhon (1874-1969) 

 

Petrovici: Comandanţii sovietici au bunăvoinţă şi doresc mult să ţină 

ordinea şi disciplina. Din nenorocire sunt şi elemente care în diverse ocazii 

produc dezordine. Populaţia este convinsă de aceasta. Aceste dezordini creează 

dificultăţi ARLUS-ului şi mişcării de democratizare a ţării. Cred că comandanţii 

ar putea să fie mai severi. 

(Stalin se joacă cu un creion roşu pe un bloc). 

Stalin: În ce oraşe? 

Petrovici: Cluj, Braşov, Sibiu. Nu, la Cluj nu mai sunt, dar la Bucureşti. 

Stalin: Dăunător pentru Armata Roşie. 

                                      
9
 Referire la sfârşitul operaţiunilor pe teatrul de război din Europa, la 8-9 mai 

1945, în vreme ce în Extremul Orient ostilităţile au continuat până în august 1945, iar 

Japonia a capitulat oficial la 2 septembrie 1945 



 342 

Petrovici: N-am confundat Armata Roşie cu aceste elemente. 

Stalin: Ştiu. Dar trebuie să mi se spună totul, ca să iau măsuri. În Polonia 

mi s-au plâns, în Iugoslavia la fel. Nu se poate ca în România lucrurile să fie 

clare. Cu cât veţi spune mai franc adevărul, cu atât va fi mai bine. 

Oţetea: La Iaşi a fost o situaţie gravă până în decembrie [1944], dar 

incidentele au fost semnalate autorităţilor ruseşti, încât s-au luat măsuri. 

Incidentele au încetat. 

Stalin: Trebuie să ştiţi că avem 11 milioane de oameni sub arme şi că nu 

toţi sunt sfinţi. Sunt elemente vicioase contra cărora luptă. Am pus această 

întrebare spre a putea lua măsuri împotriva acestor elemente vicioase (vorba 

devine domoală, înceată). 

Rudenco: Reacţionari pretind că elemente ale Armatei Roşii produc 

tulburări. Aceste cazuri se reduc în realitate la faptul că românii, elemente din 

Armata Română, se îmbracă în uniforme ruseşti şi se dedau la jafuri. Lucrul 

acesta este exploatat de reacţionari ca să compromită Armata Roşie. Dar nu 

numai atât, chiar reacţionarii înscenează asemenea incidente, îmbrăcând jefuitori 

în uniforme ale Armatei Roşii. 

Stalin: Mai are cineva de pus vreo întrebare? 

Rosetti: Institutul de limbă şi cultură rusă de pe lângă Universitatea 

Bucureşti are nevoie de doi profesori şi un director care ar fi bine să fie sovietici 

(Stalin notează). 

   

 
 

Emil Petrovici (1899-1968) 

 

Stalin: Dacă aveţi nevoie de cărţi, daţi o listă de ce anume aveţi nevoie. 

Stalin: Ar fi bine să daţi în scris ceea ce cereţi. Vom reflecta şi, dacă va 

fi posibil, vom face totul. 
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Parhon şi Petrovici: În special de buletinele de specialitate publicate de 

universităţi.  

M.: Am cerut Vox-ului şi acesta ne-a trimis foarte multe, dar mai trebuie 

[lucrări] de specialitate. Acum am cerut acestea în special şi cred că Vox ne va 

satisface. Ne interesează filme şi Dl. Kemenov ne ajută. Ne-a dat chiar acum un 

aparat, dar ne mai trebuie. De asemenea, Vox se ocupă de crearea legăturilor de 

corespondenţă între oamenii de ştiinţă ruşi şi români. Pentru masele largi ne 

trebuie film şi aparate. Am primit un ajutor larg din partea oamenilor de artă şi 

ştiinţă sovietici care ne-au vizitat şi cred că acest sistem trebuie intensificat, căci 

s-a bucurat de mare succese, chiar de entuziasm. Reprezentanţi ai artelor 

diferitelor naţionalităţi sovietice, ucrainene şi georgiene ar fi bineveniţi. Am 

vorbit cu Kemenev, am fost ajutaţi de Comisia Aliată de Control, Generalii 

Susaikov şi Vinogradov, şi [de] Ambasadă, Kavtaradze şi Dangulov. 

 

 
 

V. M. Molotov (1890-1986) 

 

Stalin: Ce s-a primit trebuie uitat. Spuneţi ce doriţi să primiţi.  

Molotov: În timpul cât aţi stat aici aţi văzut tot ce aţi dorit? 

Toţi: Spunem că nu, fiindcă n-a fost vreme. 

Stalin: Nu totul este ideal la noi. E destul rău. E departe de a fi ideal 

(zâmbeşte). De ce n-aţi văzut şi restul? Poate vi s-au arătat şi satele lui 

Potemkin? 

Petrovici: Nu, [este] vreme puţină. 

Stalin: De ce nu staţi mai mult? 

Petrovici: Sunt rector. 

Eftimiu: Ar fi bine să fie mijloace de transport mai bune. 

Stalin: Sunt trenuri şi avioane. 

Eftimiu: Nu sunt destule. 

Stalin: Vom face totul. Ţările noastre trebuiau să se apropie de mult. 

Neînţelegeri istorice ne-au împiedicat. Acum situaţia e aşa că ceea ce trebuia să 
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se întâmple s-a întâmplat. Războiul ne-a apropiat. Nu e rău fără bine. Dar via 

comunicaţie e cea mai bună între oameni. Dacă românii vor putea da ocazie de 

întâlnire oamenilor de ştiinţă, artă, cultura şi chiar populaţie. Dacă vreţi, vom 

face tot posibilul. 

Oeriu: Ce-am văzut în cele trei săptămâni, în laboratoare, în instituţii, 

fabrici ... Să ni se trimită o copie a expoziţiei din Leningrad, apoi maiştrii 

sovietici care să lucreze la noi în fabrici şi să arate a lor noştri.  

 

 
 

Victor Eftimiu (1889-1972) 

 

Stalin: Ca o delegaţie sindicală reciprocă? 

Oeriu: Nu ca o delegaţie, ci ca să lucreze efectiv. 

Stalin: Mai bine se poate vedea cum lucrează aici. Cei ce vor să-i vadă, 

să vie aici. Dacă maiştrii sovietici s-ar duce în România, condiţiile de lucru şi 

tehnice ar fi altele şi n-ar mai da tot ce ştiu. Mai bine să vie lucrătorii români şi 

să vadă ce se lucrează. E mai natural şi mai practic. Lucrătorii şi tehnicienii 

polonezi au venit aici şi au văzut uzinele. 

Oeriu: Să vie cercetătorii ştiinţifici. 

Stalin: Nu avem nimic contra, dar, dacă sunt români doritori să se înscrie 

în universităţi şi şcoli superioare ruseşti, s-ar putea aranja. În şcoli universitare 

etc. 

Oeriu: Filme cu subiecte din viaţa ţăranilor sovietici. 

Stalin: Avem filme cu caracter ştiinţific, documentar pe care vi le putem 

trimite. Vom reflecta. Avem multe filme, în special ţărăneşti. 

Stalin: Mai aveţi vreo chestiune? Am vorbit o oră şi un sfert. Sunt fericit 

că am avut ocazia să stăm de vorbă. 

Stalin: Am făcut puţin pentru România. 

Protestele delegaţiei. 

Stalin: Am făcut război. 
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Un mit al propagandei bolşevice propovăduit din anii 

Marelui Război Patriotic, 1941-1945: 

Stalin – „binevoitor” faţă de Biserica Rusă 
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4-5 SEPTEMRIE 1945, KREMLIN: ÎNTREVEDEREA 

DR. PETRU GROZA – I. V. STALIN  

În etapa finală a celui de-al doilea război mondial, la 23 august 1944, 

România, cum se ştie, a schimbat tabăra, abandonând Germania şi pe ultimii săi 

aliaţi pentru a intra în tabăra Naţiunilor Unite, condusă de S.U.A., U.R.S.S. şi 

Marea Britanie. În consecinţă, Berlinul a încetat brusc să mai fie loc de pelerinaj 

pentru politicienii şi diplomaţii români, care s-au orientat spre alte direcţii, mai 

convenabile, mai oportune: unii spre Moscova, alţii spre Washington şi Londra, 

Parisul fiind cu totul neglijat. Liderii P.C.R. şi premierul P. Groza
1
 au ales nu 

întâmplător drumul Moscovei, unde au fost primiţi uneori şi de I. V. Stalin, 

conducătorul U.R.S.S. şi Părintele popoarelor în epoca imediat postbelică. 

Consecinţa: declaraţii de fidelitate faţă de Marele Vecin de la Răsărit, care, în 

fond, ne ocupase ţara şi era dispus s-o transforme – cum s-a şi întâmplat – în 

colonie a Kremlinului Roşu. La 16 ianuarie 1945, de exemplu, revenit din 

U.R.S.S., Gh. Gheorghiu-Dej a declarat ziariştilor în Gara de Nord direcţia noii 

orientări externe a Bucureştilor: „Viitorul ţării noastre depinde de hotărârea 

de a urma linia unei sincere prietenii faţă de popoarele Uniunii Sovietice”. 
Mai apoi, în septembrie 1945, o delegaţie guvernamentală în frunte cu premierul 

P. Groza
2
, Gh. Tătărescu şi Gh. Gheorghiu-Dej s-a deplasat la Moscova. În 

1945-1947, după propulsarea lui Dej ca secretar general al P.C.R. la propunerea 

Anei Pauker (octombrie 1945), conflictul dintre cei doi lideri comunişti s-a 

amplificat continuu, astfel că, în cele din urmă, ambii ajunseră să apeleze la 

intermedierea lui Stalin. Era în februarie 1947, iar după aproape 15 ani, în 

şedinţa Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 29 noiembrie 1961, Dej avea să 

relateze cu lux de amănunte:  

„... Într-o noapte [la Moscova] sună telefonul. La capătul celălalt al 

firului era Şkoda [translatorul delegaţiei române]. Zice: 

- Tovarăşul Dej? 

- Da, eu. 

- Ce faceţi? 

- Uite, m-am culcat. Zice: 

- Parcă nu vă simţiţi bine. Zic: 

                                      
1
 A se vedea însă şi însemnările convenabile despre „marea prietenă de la 

Răsărit” ale proaspătului Patriarh român, apărute sub pseudonim (cf. Ovidiu Marina, 30 

de zile în U.R.S.S., Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1949, 

387 p.). 
2
 Cf., în anexă, relatarea acestuia, precum şi Dorin-Liviu Bitfoi, Petru Groza, 

ultimul burghez. O biografie, Bucureşti, Editura Compania, 2004, p. 331 şi urm. 
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- N-am nici un motiv să mă simt prost. Ca omul sculat din somn. 

Zice: 

- Gheorghe Afanasievici, îmbrăcaţi-vă. În câteva minute sunt la dv. 

Într-adevăr, mă îmbrac, vine Şkoda şi pornim la Kremlin. Acolo era 

Stalin, era Susaikov şi [era] Şkoda. Am dat mâna cu ei. Stalin spune: 

- Staţi. 

M-am aşezat pe un scaun şi aştept. Zice: 

- Te găseşti în faţa C.C. al P.C.U.S. Ai ridicat problema scoaterii 

[din P.C.R.] a Anei Pauker şi a lui Vasile Luca. 

Am spus: 

- Eu mă mir că se pune chestiunea lui Vasile Luca. Eu n-am ridicat 

chestiunea cu dânsul, am ridicat chestiunea cu Ana Pauker, şi am început 

să arăt cum şi ce... 

[Stalin] era foarte intrigat şi devenise nervos... La un moment dat, 

spune: 

- ... Şi dacă te împiedică, izgoneşte-i!” 

Aşa după am consemnat deja
3
, relatarea lui Dej a fost nu de mult 

confirmată de stenograma originală a convorbirilor angajate de unii lideri 

comunişti de la Bucureşti cu Stalin la 2 februarie 1947 la Kremlin. 

  

 

ANEXĂ 

 

Relatarea dr. Petru Groza 

 

„Am avut o întrevedere cu Generalissimul Stalin între patru ochi, fără 

tălmaci. Nimeni dintre străini până acum n-a fost invitat în aceste condiţiuni. 

Am fost chemat seara târziu, de la teatru. Conversaţia s-a purtat în limba 

germană. Am examinat împreună toate problemele româneşti. Cunoştea 

realităţile româneşti în cele mai mici amănunte. Cunoaşte bogăţiile noastre – pe 

toate, nu numai petrolul. Îl interesează îndeosebi soarta plugărimii. Am vorbit ca 

doi oameni de realităţi, cu deosebirea că el era un om excepţional, un profesor 

bătrân, pe când eu mă consideram un mic elev. Am vorbit despre experienţa 

sovietică în agricultură. Dar să întărim această proprietate ţărănească individuală 

şi să înlocuim munca brută, de ilot, a plugarului prin maşinism. Mi-a 

recomandat rezervele de stat, dar nu sovhozurile. Pe aceste rezerve de stat să 

înfiinţăm ferme model, economii model, de la care ţăranii să se inspire în 

organizarea muncii, selecţionarea seminţei şi întreaga evoluţii a unei agriculturi 

sistematice. Paralel să înfiinţăm centre de maşini agricole, cât mai numeroase şi 

cât mai bine utilate. Lucrând astfel vom ridica nivelul plugărimii şi al 

individului. Problema esenţială rămâne însă mecanizarea agriculturii şi pentru 

                                      
3
 Vezi supra capitolul „Deceniul barbariei”. 
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randamentul ei, şi pentru eliberarea ţăranului din munca lui istovitoare. Să-i dăm 

răgazul să se cultive. Să vadă filme, să meargă la muzeu, la teatru, să meargă în 

oraş. O altă problemă pe care mi-a indicat-o Generalissimul Stalin a fost 

electrificarea ţării. În Uniunea Sovietică s-a realizat în proporţii grandioase. Şi 

am plecat din casa Generalissimul Stalin cu sufletul meu de român, împăcat. Mi-

am zis: Bine am făcut până acum, nu mă mai chinui bănuiala, sunt pe linia 

destinului. M-am luminat, m-am edificat. Cine vorbeşte cu Generalissimul 

Stalin ştie ce-i rămâne de făcut cel puţin pentru un an. Şi atunci ce sfat vă dau şi 

vouă, scumpii mei prieteni? 

Să luminaţi masele! 

Suntem pe linia bună şi numai aşa putem servi acest neam al nostru… 

Intrăm în luptă pentru alegerile generale. Frontul Plugarilor, în tovărăşia 

tuturor partidelor democratice, va putea împreună să ajungă la scopul comun: 

ridicarea poporului.  

Pe plan intern ne continuăm programul. Vom pregăti masele pentru 

alegerile generale şi, consolidaţi politiceşte prin alegeri, vom avea prilejul să 

realizăm un pronostic ce mi-a făcut Generalissimul Stalin la despărţire: 

<România nu-i un stat mic. Douăzeci de milioane de braţe care îşi găseşte loc de 

muncă în ţara lor şi nu emigrează, ca în Italia, reprezintă o forţă statală. Aveţi 

bogăţii imense care, bine şi chibzuit exploatate, vor putea face din România o 

vecină a noastră, puternică şi independentă>”.  

 
(Dr. Petru Groza, Reconstrucţia României. Discursuri politice, 

conferinţe şi interview-uri. 1944-1946, Bucureşti, Tip. „Viaţa Literară”, 1946). 
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2-3 APRILIE 1946, KREMLIN: DELEGAŢIA P.C.R. 

PRIMITĂ DE I. V. STALIN 

În paginile precedente, ne-am referit la practica turneelor moscovite 

inaugurată de îndată după 23 august 1944 de liderii comunişti şi comunizanţi de 

la Bucureşti
1
. Este de la sine înţeles că intensitatea acelor turnee, care, cel mai 

ades vizau primirea Anei Pauker, a lui Gh. Gheorghiu-Dej, Vasile Luca, dr. P. 

Groza ş. a. de către I. V. Stalin personal, a variat în funcţie de situaţia politică de 

la Bucureşti, de acţiunile declanşate pentru câştigarea şi pentru menţinerea lor la 

putere prin 1945-1947, apoi pentru „organizarea” ţării ocupate. Sub acest raport, 

pentru perioada de referinţă se dovedeşte întrutotul exemplar textul stenogramei 

reflectând convorbirile antamate la Kremlin de delegaţia P.C.R., condusă de 

Gheorghiu-Dej, cu „conducerea” sovietică incluzând cu prioritate pe I. V. Stalin, 

asistat de V. M. Molotov şi G. M. Malenkov. 

După cum se poate lesne constata, „programul” discuţiilor a fost total, 

cuprinzând întreaga gamă a problemelor teoretice şi practice cuprinse în 

programul construcţiei comuniste a României. În mod sigur, acesta a fost 

motivul pentru care, chiar la 2 aprilie 1946, anterior primirii lor de către I. V. 

Stalin şi colaboratorii, Dej şi Teohari Georgescu să fi avut o întâlnire 

preparatorie cu Molotov şi Malenkov, totul reducându-se în fapt la un set de 

întrebări şi răspunsuri, la care – se relatează în documentele sovietice – liderul 

P.C.R. a răspuns „în principal”
2
. 

 

 

                                      
1
 Informaţii privind biografia şi activitatea „revoluţionară” a acestora – 

Corneliu Crăciun, Dicţionarul comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 1944, 

Oradea, Editura Primus, 2009, passim. 
2
 Cf. G. P. Muraşko, coordonator, Vostočnaia Evropa v dokumentah rossiiskih 

Arhivov, 1944-1953 gg., I, 1944-1948 gg., Moskva – Novosibirsk, Sibirskii Hronograf, 

1997, p. 399-402. 
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ANEXĂ 

 

Stenograma reuniunilor de la Kremlin  

din 2-3 aprilie 1946
3
 

 

I. 2 aprilie 1946 

 

Ol.: Ce probleme aveţi de discutat? 

Fe.: În primul rând problema alegerilor. 

Ol.: În ce stadiu vă aflaţi cu alegerile? 

Fe.: Ne găsim încă în faza pregătirii alegerilor. 

Ol.: Pregătirea poate să dureze mult. Pe când credeţi să faceţi alegerile? 

Fe.: Aproximativ în August. 

Ol.: De ce în August? Cu ce legaţi ţinerea alegerilor în August? 

Fe.: Legăm alegerile în primul rând de recolta nouă şi în al doilea rând 

câştigăm timp suficient pentru a pregăti bine alegerile. 

Ol.: Cum credeţi că mergeţi în alegeri? Pe liste comune? 

Fe.: Sunt două păreri. O părere susţine să mergem uniţi în bloc 

guvernamental şi varianta a doua preconizează ca FND să meargă aparte şi 

[Gheorghe] Tătărescu aparte, încheind însă cu dânsul un acord pentru sprijin 

reciproc. 

 

   
 

Al.: Cum înţelegeţi să vă sprijiniţi cu Tătărescu în afară de bloc? 

Fe.: Sprijinirea o înţelegem în sensul de a nu ne ataca reciproc şi, acolo 

unde întâlnim duşmanul comun, de a lupta cu forţe unite pentru zdrobirea lui. 

Totuşi, cu toată înţelegerea care ar putea fi stabilită sus, în practică, jos, este de 

                                      
3
 Identitatea persoanelor participante la întrevedere: 

Al = V. M. Molotov sau G. M. Malenkov 

Cr = Teohari Georgescu 

Fe = Gheorghe Gheorghiu-Dej 

N = Stalin 

Ol = V. M. Molotov sau G. M. Malenkov 



 351 

prevăzut că vor exista ciocniri între aderenţii lui Tătărescu şi masele care 

sprijină FND. 

Ol.: Aveţi un program? 

Fe.: Da. 

 

  
 

Ol.: Programul pe care îl propuneţi este programul blocului? 

Fe.: Sunt punctele de program propuse de Partidul nostru ca bază de 

discuţie cu celelalte forţe democratice, inclusiv Tătărescu. 

Al.: Aţi discutat programul cu celelalte partide? 

Fe.: Nu l-am pus încă în discuţie, în afară de discuţiile purtate în general 

cu social-democraţii. Cu Tătărescu am discutat, înainte cu două zile de a veni 

încoace, câteva din cele mai importante puncte de program. 

Ol.: Care sunt acele puncte? 

Fe.: Naţionalizarea BNR, naţionalizarea societăţilor de asigurare, 

controlul principalelor bănci, controlul activităţii cartelurilor şi a asociaţiilor cu 

caracter de monopol. 

Al.: Programul ce-l propuneţi este al Partidului? 

Fe.: Da, este al P.C.R. De altfel, şi Tătărescu a făcut un proiect de 

program, care în realitate este un fel de apă goală. Noi nu ne-am angajat în 

discuţie pe chestia proiectului său, urmând să facem noi propuneri pentru a nu 

lăsa ca Partidul nostru să rămână în coada propunerilor lui Tătărescu.  

Al.: Tătărescu a arătat proiectul său numai comuniştilor? 

Fe.: Da, numai nouă. 

Al.: Care este atitudinea celorlalte grupuri? 

Fe.: Pozitivă. Social-democraţii sunt în principiu de acord. În ceea ce îl 

priveşte pe Tătărescu, am discutat numai principalele puncte. El s-a declarat de 

acord în fond cu naţionalizarea, dacă aceasta poate să ne aducă voturi, dar a 

făcut rezerve asupra oportunităţii înscrierii acestui lucru în program. 

Ol.: Adică, în principiu a fost de acord cu aceste lucruri? 

Fe.: Da, dar spunea că ar fi poate mai bine să facem toate acestea după 

alegeri, presupunând că se poate crea panică, precum şi perturbaţii de natură 

economico-financiară. Şi când i-am afirmat că acestea sunt puncte la care nu 
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putem renunţa, a lăsat să se înţeleagă că ar fi dispus până la urmă ca acest lucru 

să se înscrie în program. 

Gr.: Aceasta este în conformitate cu vechiul lor sistem. Se înscrie în 

program tot ce aduce voturi, fără ca aceste lucruri să se realizeze după alegeri. 

Ol.: Ce anume vreţi să naţionalizaţi? 

Fe.: BNR, societăţile de asigurare; să realizăm controlul asupra altor 

bănci mai importante şi asupra industriilor cartelate. 

Ol.: Ce industrii cartelate aveţi? 

Fe.: Industria zahărului. 

Gr.: Industria cimentului. 

Ol.: Cimentul este la voi monopol? 

Gr.: Nu, cartel. 

Ol.: Calea ferată este în întregime a Statului? 

Fe.: Da, şi are în plus o serie de întreprinderi anexe. Statul are cam 1/3 

din industrii în proprietatea sa. 

Ol.: Care sunt industriile la care vă referiţi? 

Fe.: De exemplu, Uzinele de Fier Hunedoara, cari produc fontă, oţel şi 

fier. În prezent produc semi-fabricate, dar, dacă ar avea laminoare, ar putea 

scoate şi produse finite. Această întreprindere lucrează cu numai 10% din 

capacitatea sa. Din 5 furnale, cât are, lucrează în prezent numai unul şi acela cu 

capacitate redusă. Într-o situaţie similară se află şi industriile particulare. De 

exemplu, Reşiţa, TNC lucrează cu circa 35% din capacitate. 

/ Fe.: arată care este situaţia în diverse compartimente ale industriei 

naţionale./ 

Ol.: Ce vă lipseşte? 

Fe.: Cocos, material refractar şi materii prime. 

Ol.: De cât cocos aveţi nevoie? 

Fe.: Nu aşi putea indica o cifră exactă. 

Ol.: Să ne întoarcem la cele discutate. De ce legaţi chestiunea 

naţionalizării BNR de alegeri? 

Fe.: Ne-am gândit să venim la alegeri cu ceva nou. Reforma agrară am 

făcut-o şi după aceasta trebuie făcut un pas mai departe. Prin naţionalizarea 

BNR lovim în baza materială a lui Brătianu şi Maniu. 

Ol.: Ce chestiuni mai importante mai aveţi? 

Fe.: Tratarea problemei monarhiei în program. 

Ol.: Aveţi păreri deosebite despre monarhie? 

Fe.: Am ocolit această problemă. Nu am discutat-o în CC. Această 

problemă ni s-a ivit aici, deoarece Tătărescu o tratează ca primul punct din 

programul său. 

/Se citeşte formularea lui Tătărescu./ 

Ol.: El crede că veţi accepta propunerea lui? 

Fe.: Nu am discutat cu el această chestiune. 

Ol.: Credeţi că ar trebui să vorbiţi de rege în program? 
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Fe.: Ţinând seama că există în ţară un sentiment monarhic, că partidele 

„istorice” şi chiar Tătărescu bat monedă pe această chestiune, credem că ar fi 

bine să nu ocolim această problemă. 

Ol.: Care este formularea voastră? 

Fe.: În program nu am pus nimic. Aici ne-am gândit la o formulare. Ea 

are două variante. 

/Se citeşte varianta întâia./ 

„…asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cadrul regimului 

monarhic constituţional – ca aşezământ de bază al Statului democrat român.” 

Ol.: /Zâmbind/ Se apropie de formula lui Tătărescu. 

Fe.: Ne-am gândit şi noi că sfârşitul nu merge şi de aceea am făcut 

varianta a doua: „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cadrul 

regimului monarhic constituţional”. 

Al.: Credeţi că o să vă aducă voturi faptul că veţi scrie despre monarhie 

în program? 

Fe.: Faptul că vom scrie despre monarhie nu va respinge de la noi o serie 

de elemente. Trebuie să socotim cu realitatea. Sentimentul monarhic mai există 

încă la noi. 

Al.: La ţărani? 

Fe.: Da, mai ales la ţară. 

Al.: Atunci, în alegeri, va fi un bloc guvernamental. Dar de cealaltă 

parte? 

Fe.: Nu aşi putea să mă pronunţ. Judecând după atitudinea presei 

duşmane, se pare că au o linie comună. Dar nu pot spune dacă vor merge pe liste 

comune. 

Al.: Trebuie socotit cu faptul că vor merge pe listă comună şi partidele 

„istorice”. Sunt la ei frământări mai mari decât la voi. 

Fe.: La noi nu există frământări. 

Cr.: La noi există ceva fricţiuni. De exemplu, cu social-democraţii. 

Fe.: Sunt ceva fricţiuni, dar nu frământări de natura celor din sânul 

„istoricilor”. La naţional-ţărănişti sunt două grupuri, unul din jurul lui Maniu 

/ardelenii/ şi al doilea în jurul lui Mihalache. 

Al.: Ce puncte aveţi în program pentru sate? 

Fe.: Credite ieftine, staţii de închiriat maşini, procurarea de seminţe etc. 

Fe.: Ce rezultate credeţi că veţi avea în alegeri? 

Fe.: Dacă vom alcătui un front continuu al tuturor forţelor democratice, 

vom obţine 70-75% din voturi. /Expune problema cu prima electorală de 20%, 

menţionând că „istoricii” au introdus-o în 1927 şi că s-au folosit de ea atât 

liberalii, cât şi ţărăniştii./ 

Ol.: Care sunt rezultatele reformei agrare? 

Fe.: Rezultatele sunt relativ bune. Au primit pământ vreo 600 000 de 

gospodării. 

Cr.: Aproape 700 000. 

Ol.: De familii? 
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Fe.: Da, s-au făcut însă anumite greşeli în aplicarea reformei agrare. 

Ol.: Ce greşeli s-au făcut? 

Fe.: Încă până la 6 Martie 1945 am îndemnat ţăranii să înceapă realizarea 

împroprietăririi, deşi legea nu exista. Ţăranii au fost la început timizi, dar, în 

urma acţiunii activiştilor noştri, au început să-şi ia pământul. S-au făcut unele 

abuzuri, trecându-se peste cadrul prevederilor partidului nostru cu privire la 

repartizarea loturilor de pământ celor îndreptăţiţi la împroprietărire./ Arată 

diverse cazuri de abuzuri./ 

Al.: Aţi întărit calitatea de proprietari a ţăranilor împroprietăriţi, asupra 

pământului? Le-aţi dat documente de proprietate? 

Fe.: Am format o comisie interministerială care controlează aplicarea 

reformei agrare şi după control, se dau titlurile. 

Cr.: Nu s-a dat încă până acum nici un titlu de proprietate. 

Al.: Dacă nu le daţi documente de proprietate nu vor vota cu voi. 

Fe.: Împărţirea titlurilor de proprietate vrem s-o facem în cadrul 

campaniei electorale, ca una din măsurile de atragere a ţăranilor. 

Al.: Just. 

Ol.: În privinţa Ardealului sunt toţi de acord cu noi? 

Fe.: Asupra acestei chestiuni Partidul şi-a fixat punctul de vedere. 

Considerăm problema Ardealului de Nord ca definitiv hotărâtă. Această 

chestiune nici nu o punem în discuţie. 

Ol.: Este adevărat că Groza ar fi promis o parte din Ardealul de Nord? 

Fe.: Nu am auzit despre aşa ceva. /Povesteşte despre recepţia dată de 

Groza în onoarea artiştilor maghiari şi despre întrebările puse de Miss Ungaria 

lui Groza în chestiunea Ardealului de Nord./ Faţă de noi Groza s-a pronunţat cp 

s-ar putea discuta problema acordării unei autonomii administrative a Ardealului 

de Nord, în cadrul Statului român. Nu sunt sigur, dacă nu le-a spus şi altora ceva 

în acest sens. 

Ol.: Care este atitudinea lui Maniu în problema Ardealului de Nord? 

Fe.: Deschis nu poate lua altă atitudine decât noi, căci s-ar compromite. 

Dar în realitate îl interesează mai mult ce regim va fi stabilit în România decât al 

cui va fi Ardealul de Nord. Atenţia lui se îndreaptă spre răsturnarea Guvernului. 

El întreţine legături cu reacţionarii unguri. Am prins chiar unele scrisori adresate 

cercurilor maniste. 

 

II. 3 aprilie 1946 
 

N.: În alegeri veţi merge în bloc? 

Fe.: În C.C. al P.C.R. au fost discutate două variante: una – bloc 

guvernamental, alta – FND aparte şi Tătărescu aparte, încheindu-se pact de 

neagresiune. [Fe explică de ce e nevoie ca Tătărescu, deşi nu reprezintă multe 

voturi, să meargă în bloc guvernamental, arătând că prin aceasta se sparge 

frontul burgheziei şi se înlătură pericolul ca reacţionarii să arate liste FND ca 

listă comunistă]. 
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N.: Este just. Cum înţelegeţi blocul? 

Fe.: Un program comun de guvernare pe patru ani, listă comună în 

alegeri şi repartizarea procentuală a mandatelor. 

N.: Cum repartizaţi procentele în bloc? 

Fe.: Fr. Plug. – 24%, Soc.-Dem. – 23%, P.C.R. – 21%, PNP – 7%, 

P.N.Ţ. – 5%. 

N.: Armata votează? 

Fe.: Nu am hotărât încă această chestiune. Ne-am gândit că, deoarece 

armata nu este încă curăţată de reacţionari, poate că ar fi cazul să nu voteze. 

N.: Câtă armată aveţi? 

Fe.: 120 000 oameni. 

Ol.: Cu aviaţie, marină, grăniceri aveţi mai mult, aveţi peste 200 000. 

N.: Armata nu o putem lipsi de dreptul de vot. Trebuie lucrat intens pe 

linia agitaţiei şi propagandei în armată, însă dreptul de vot trebuie să li-l daţi 

neapărat. Femeile votează? 

Fe.: Da, votează. 

N.: Cu drepturi egale ca şi bărbaţii? 

Fe.: Cu aceleaşi drepturi. 

N.: Tineretul votează? De la ce vârstă are dreptul de vot? 

Fe.: Ne-am gândit de la 18 ani în sus. 

N.: Aveţi mulţi analfabeţi? 

Cr.: Aproximativ 40% din populaţie. 

N.: Mulţi analfabeţi. Cred că trebuie să daţi dreptul la vot de la 21 de ani 

în sus. Dreptul de a fi ales de la ce vârstă îl daţi? 

Fe.: De la 25 de ani în sus. 

N.: E bine. Daţi dreptul de vot de la 21 de ani în sus şi dreptul de a fi ales 

de la 25 de ani. Aveţi lege electorală? 

Fe.: Avem. 

N.: Este aprobată de toate partidele? Guvernul a consfinţit-o? 

Fe.: Nu am discutat-o încă în Guvern.  

N.: Atunci nu există lege electorală. Aveţi în platformă naţionalizarea 

BNR, aceasta este o măsură bună. Naţionalizarea societăţilor de asigurare se 

poate de asemenea pune. În ceea ce priveşte controlul industriilor cartelate, 

aceasta nu se poate face prin bănci. Controlul se poate face fie de jos în sus, cu 

ajutorul sindicatelor, fie de sus în jos prin numire de directori generali ai 

Guvernului. Se pot crea şi organe mixte. Mă îndoiesc că veţi putea face aşa ceva 

şi de aceea e mai bine să nu treceţi aceasta în program, ca să nu-i speriaţi 

degeaba. /Râde./ Tătărescu este de acord cu aceasta? 

Fe.: Tătărescu este de acord cu toate aceste propuneri. El spune însă: 

„Dacă vreţi, putem s-o facem, dar să n-o scriem în program, ca să nu speriem 

lumea”. 

N.: Are dreptate. Faceţi controlul, dar nu scrieţi aceasta în program. 

Controlul îl poate face orice bancă, prin faptul că îndrumează creditele şi le 

acordă sau nu le acordă anumitor întreprinderi. Pentru aceasta nu trebuie lege şi 
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nici să fie prevăzut în program. Vorbiţi în program de exproprierea pădurilor 

moşiereşti? 

Fe.: Majoritatea membrilor C.C. au fost pentru scoaterea acestui punct 

din program. Când va fi nevoie, putem să facem confiscarea pădurilor, dar în 

program nu scriem nimic, ca să nu-i speriem. 

Ol.: Totuşi, în textul programului acest punct a rămas. 

N.: Nu e bine să scrieţi acest lucru. Scoateţi-l. văd că aveţi trecut aici 

monopolul comerţului exterior. Aceasta nu o veţi realiza şi deci nu are nici un 

rost s-o treceţi în program. 

Fe.: Dar putem pune chestiunea controlului şi îndrumării comerţului 

exterior? 

N.: Acest lucru îl puteţi obţine printr-o politică vamală justă. Ridicaţi, de 

exemplu, vama la lămâi, dacă nu vreţi să fie importate. Coborâţi vama la 

obiectele ce voiţi să fie importate. Coborâţi de asemenea vama la obiectele ce 

vreţi să fie exportate şi dacă aveţi un interes deosebit pentru exportul unei mărfi 

oarecare, acordaţi prime de export. Afară de aceasta vă trebuie vameşi buni, ca 

să nu poată intra sau ieşi din ţară decât ceea ce doriţi. Vorbiţi de reorganizarea şi 

extinderea asigurărilor sociale. Despre ce fel de asigurări este vorba? Contra 

boalei, contra bătrâneţii sau contra şomajului? Trebuie precizat. Asigurarea 

contra şomajului nu veţi fi în stare s-o realizaţi. Trebuie deci scris precis ce 

vreţi. 

Preconizaţi în program… „reducerea impozitelor indirecte până la 

anulare”. Aceasta nu o veţi putea realiza. Şi noi ne-am propus-o un timp, dar n-a 

ieşit nimic. 

Fe.: Să aduc un exemplu: o pereche de bocanci costă 150 000 lei. În 

această sumă impozitele şi taxele reprezintă 120 000 lei. 

N.: Puteţi pune „reducerea impozitelor indirecte” [subl. în text], însă 

nu anularea lor. E nevoie de întărirea valutei, de oprirea inflaţiei. Pentru aceasta 

trebuie făcute economii drastice. Bugetul trebuie redus la cheltuieli. 

În ceea ce priveşte ... „stabilizarea monedei naţionale” …, nu prevedeţi 

în program prin ce mijloace vreţi să realizaţi această stabilizare şi cum vreţi s-o 

realizaţi, la ce curs, la cursul de astăzi? Aceasta este puţin, să treci într-un 

program de 4 ani menţinerea valutei la nivelul de devalorizare de astăzi. Trebuie 

să treceţi în program … întărirea valutei … Prin lichidarea treptată a inflaţiei, 

trebuie să ridicaţi cursul banilor. Trebuie făcute economii serioase: micşorarea 

armatei, lichidarea instituţiilor inutile. Trebuie produse cât mai multe mărfuri, 

atunci vor creşte banii în valoare. 

Ce înţelegeţi prin … „desăvârşirea reformei agrare”? 

Fe.: Procurarea de credite ieftine pentru ţărani, staţiuni de închiriat 

maşini agricole, procurarea de seminţe etc. 

N.: Atunci este greşit formulată. Prin „desăvârşire” se poate înţelege că 

mai vreţi să luaţi pământ de la moşieri. De ce să-i speriaţi degeaba, dacă nici nu 

aveţi această intenţie? /Râde./ Această expresie trebuie scoasă. Ideea o puteţi 

exprima mai bine prin fraza: Măsuri de ajutorare a gospodăriilor ţărăneşti. 
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Aveţi învăţământ primar obligatoriu? Aşa cum este la noi obligaţiunea 

pentru părinţi de a-şi trimite copiii la şcoală, sub ameninţarea amenzii? Nu 

scrieţi nimic în privinţa învăţământului primar obligatoriu. Trebuie luate măsuri 

severe, ca toţi copiii să înveţe şi atunci nu veţi mai avea nici un analfabet. 

Cr.: Legea învăţământului primar gratuit şi obligatoriu o avem de mult, 

dar copiii de ţărani săraci nu au posibilitatea să se ducă la şcoală. Şcolile nu au 

lemne. Copiii sunt goi şi desculţi şi nu pot frecventa şcolile. 

N.: Da, aceasta desigur trebuie să coste bani. Trebuie să înscrieţi 

„măsuri pentru asigurarea învăţământului primar general obligatoriu”. 

Vorbiţi despre libertăţile cetăţeneşti. Scrieţi… „libertatea cuvântului, libertatea 

scrisului etc. etc….” La aceasta trebuie neapărat adăugat „Libertatea 

confesiunilor religioase”. 

Ce înţelegeţi prin reorganizarea armatei pe baze democratice? 

Fe.: A rămas în armată un număr foarte mare de reacţionari. Armata 

trebuie reeducată şi reacţionarii scoşi afară din cadrele ei. 

N.: Şi ei, citind acest lucru în programul vostru, vor vota bineînţeles 

imediat pentru blocul guvernamental. /Râde./ Aceasta nu trebuie scris în 

program. Degeaba produceţi panică în armată şi îi respingeţi pe militari. 

Curăţirea de reacţionari trebuie făcută. Orice guvern are dreptul să-şi cureţe 

armata, dar aceasta nu trebuie spus în programul de guvernare. Dacă vreţi, puteţi 

vorbi de „întărirea armatei”. În armată trebuie să existe disciplină. 

În ceea ce priveşte naţionalităţile conlocuitoare, voi precizaţi egalitatea 

lor. Egalitatea naţionalităţilor este o utopie. Nu se poate vorbi de egalitate între 

naţiuni. De exemplu, Belgia este un stat independent, dar nu se poate vorbi de 

egalitatea Belgiei cu Statele Unite ale Americii. Nu are nici puterea lor şi nici 

mijloacele lor. Dacă iei 2 oameni, nici aceia nu sunt egali, unul este mai deştept, 

mai capabil, mai voinic etc. Cu atât mai mult două naţiuni. Se poate însă vorbi 

de „drepturi egale pentru naţionalităţile conlocuitoare”. „Egalitate” şi 

„drepturi egale” nu este unul şi acelaşi lucru. 

/Răsfoieşte programul lui Tătărescu. Citeşte:/ „Consolidarea regimului 

monarhiei constituţionale, ca aşezământ de bază al Statului român, şi garanţia 

dezvoltării sale istorice”. /Râde./ Şi voi sunteţi de acord cu această propunere? 

Fe.: Nu. Nici nu am discutat-o cu el. 

N.: Şi care este propunerea voastră? 

Fe.: Noi nu am discutat în C.C. acest lucru, abia studiind împreună cu 

Cr. programul lui Tătărescu, am găsit că nu putem ocoli problema monarhiei şi 

am studiat şi noi posibilitatea de a trata această chestiune nu într-un punct 

aparte, ci indirect în legătură cu altă problemă. 

N.: Să vedem propunerea voastră. 

Fe.: „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cadrul regimului 

monarhiei constituţionale”. 

N.: Ar trebui pus nu numai „asigurarea drepturilor şi libertăţilor, ci 

„asigurarea regimului democratic”. Aceasta trebuie legat de independenţa 

Statului, ca atunci când monarhia ar ameninţa independenţa şi suveranitatea 



 358 

ţării, să poată fi desfiinţată de popor./Dictează:/ „Asigurarea regimului 

democratic şi a suveranităţii depline a Statului român în cadrul monarhiei 

constituţionale”. /Reflectează./ S-ar putea scrie: „în cadrul” ori „pe baza” sau 

„pe principiile monarhiei constituţionale”. 

Ol.: „Pe bază” nu merge. Se apropie de formula lui Tătărescu. 

N.: Cel mai bine e „în cadrul”. 

Ol.: Ne-aţi făcut şi pe noi monarhişti. /Râdea./ 

N.: Această formulare poate fi acceptată. Este adevărat, între monarhie şi 

republică este o deosebire, dar nu este aşa de mare, dacă regimul este 

democratic. De exemplu, în Germania hitleristă nu a fost monarhie, însă acest 

regim a fost mai dezastruos decât toate monarhiile. Să vedem ce mai scrie 

Tătărescu./Citeşte./ „…capitalul generator de bogăţii…”/Râde./ Da, interesant 

de văzut ce generator de bogăţii ar fi capitalul fără muncitori. Fără munca 

depusă de muncitori, capitalul nu este în stare să facă ceva. Va sta în bănci şi va 

mucegăi./Lasă textele./ 

În privinţa ungurilor nu puteţi scrie nimic? Ungurii au la voi şcoli? 

Cr.: Au şi Universitate maghiară. 

N.: Da? Dar la justiţie în ce limbă se vorbeşte? 

Cr.: În regiunile cu minoritate maghiară de peste 30%, se vorbesc ambele 

limbi: română şi maghiară. 

Ol.: Dar la instituţii, autorităţi? 

Cr.: La fel. De exemplu, în Oradea Mare, oraş cu majoritate maghiară, 

85-90% din funcţionari sunt unguri. Ei trebuie să cunoască însă limba română. 

Ol.: Bineînţeles. 

N.: Ar trebui formulat în program: „Asigurarea dreptului pentru 

populaţia ungară din România de a folosi liber limba natală, a o preda în 

şcoli, precum şi a o folosi în justiţie”. 

N.: Avem un statut al naţionalităţilor care cuprinde toate aceste drepturi. 

Ol.: Atunci ar trebui scris: „Aplicarea consecventă a statutului 

naţionalităţilor.” 

N.: Ei, să vedem cum veţi merge în alegeri. Tătărescu a cerut să intre în 

Frontul Naţional Democrat? 

Fe.: Nu, el nu a cerut-o, însă în alegeri vrea să meargă pe liste comune. 

Ne cere însă 30% din mandatele blocului. Bineînţeles nu e ultimul lui cuvânt. 

N.: E mult. 30% nu se poate da, daţi-i mai puţin. 

Fe.: Tătărescu nu reprezintă o forţă din punct de vedere numeric, dar 

socotim de mare importanţă participarea lui în blocul Guvernului, pentru a lovi 

împreună cu dânsul în partea cea mai reacţionară a lagărului advers. 

N.: E just. 

Cr.: Ca voturi, nu valorează mai mult de 10%. Dar ca să meargă alături 

de noi, am fost de acord să-i dăm 15-18%, maximum 20%. 

N.: Târguiţi-vă cu dânsul, dar daţi-i mai puţin. Pentru Partid cât aţi 

prevăzut? 

Fe.: 21%. 



 359 

N.: Nu puteţi lua pentru Partid în nici un caz mai puţin decât îi daţi lui 

Tătărescu. 

Fe.: Noi avem un număr de membri de partid în celelalte partide, aşa 

încât vom avea mai multe mandate. 

N.: Aceasta este altă chestiune. Oficial însă, pentru lume, nu puteţi cere 

mai puţin. Dacă nu aţi merge în bloc şi fiecare ar merge aparte, aţi căpăta mai 

puţine voturi decât Tătărescu? 

Fe.: Nu, am căpătat mai multe decât el. 

N.: Ei, vedeţi. Atunci să creaţi o părere falsă despre forţa Partidului? În 

străinătate nu se cunoaşte situaţia voastră înăuntrul celorlalte partide şi se vor 

trage concluzii false. Se va spune că sunteţi slabi, că sunteţi abia al treilea partid. 

Dar social-democraţilor cât le daţi? 

Fe.: Ei au cerut 30%. Vrem să le oferim 23%. 

N.: Nici lor nu e bine să le daţi mai mult decât vouă. Dacă aţi merge pe 

liste separate, ar lua ei mai multe voturi decât voi? 

Fe.: E greu de precizat, dar cred că nu. 

N.: Dacă le daţi mai mult, se va trage concluzia că recunoaşteţi că sunteţi 

mai slabi. Cât daţi Frontului Plugarilor? 

Fe.: 24%. 

N.: Lor li se poate da mai mult, este o organizaţie care cuprinde mase 

mari ţărăneşti. Însă nu puteţi lua mai puţin decât celelalte partide. Trebuie să 

mergeţi la paritate cu ei. Dacă aţi aduna procentele: 21+23+20=64:3=21 şi 

ceva./ După câteva momente de reflecţie:/ Daţi procente egale la cei patru 

participanţi mai mari. Luaţi procentele 21+23+20+4=88; 88:4=22. Daţi fiecăruia 

câte 22 procente şi celelalte partide vor rămâne P.N.P. cu 7% şi P.N.Ţ. cu 5%. 

Vor accepta? 

Fe.: Cu social-democraţii ar merge greu, ei ştiu că avem oamenii noştri şi 

în celelalte partide. 

N.: Dacă nu vor accepta, daţi-le mai bine câteva locuri în lotul vostru. 

Însă oficial să nu fie toate patru partidele în mod egal cu câte 22%. Şi la voi în 

ţară nu este bine să se creadă că sunteţi mai slabi decât în realitate. Poporul nu 

va înţelege ce aranjamente aveţi şi vor crede că vă recunoaşteţi mai slabi decât 

ceilalţi. Nu trebuie creată o părere falsă despre puterea voastră. 

Mai aveţi ceva întrebări? 

Fe.: Avem în ţară vreo 500 000 saşi şi şvabi. Ei au fost la noi totdeauna 

pionierii imperialismului german şi focarele reacţiunii. În prezent, au început din 

nou să ridice capul. Am vrea să-i expulzăm. 

N.: Războiul s-a terminat. Acum e greu de expulzat. Ei au dreptul la vot? 

Fe.: Tocmai la aceasta ne-am gândit şi noi. Am vrea să-i lipsim de 

dreptul de vot. 

N.: Sunt cetăţeni români? 

Fe.: Da. 

N.: Atunci e greu să-i lipsiţi de dreptul de vot. Doar dacă aţi avea vreun 

motiv. 
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Fe.: Majoritatea din ei au fost înscrişi în grupul etnic german, organizaţie 

hitleristă. Am putea să le luăm acestora dreptul de vot. 

N.: Aşa da, dacă aveţi această posibilitate, faceţi-o. Nu trebuie avut milă 

de ei. Altceva? 

Fe.: Am vrea să ni se predea principalii criminali de război: Antonescu 

etc., pentru a-i judeca în ţară. 

N.: (către Ol.) N-au primit încă pe aceşti criminali? Trebuie să-i capete. 

Ol.: S-a întârziat chestiunea din cauza avizului anglo-americanilor. 

N.: Dă-i dracului de anglo-americani. Nu sunt oare prizonierii noştri? 

Trebuie trimişi în România. 

Ol.: Anglo-americanii au făcut rezerve în ceea ce priveşte cazul dacă ar 

fi ceruţi la Tribunalul din Nürnberg. 

N.: Bine, aceasta se referă la toţi criminalii de război./Către Fe. şi Cr./ 

Bine, îi veţi primi. 

Fe.: Am vrea să discutăm chestiunea ajutorului financiar pentru alegeri. 

N.: Pentru Partid? 

Fe.: Da, pentru Partid. 

N.: De cât aveţi nevoie? 

Fe.: Am vrea să trimitem în toată ţara vreo 15 000 de activişti pentru trei 

luni de propagandă: mai, iunie şi iulie. 

N.: De câţi bani este nevoie? 

Fe.: Circa 10 miliarde pe lună. 

Ol.: Se vede că cifra a fost între timp studiată mai precis. În scrisoare era 

vorba de 14 miliarde pe lună. 

N.: 10 miliarde înseamnă: 30 miliarde în total. Avem banii aceştia? 

Ol.:/ După ce controlează./ Avem în total 600 milioane lei. Suma este cu 

totul insuficientă. Noi primim conform armistiţiului 13 miliarde lei pe lună. E 

vorba să reducem acum această cifră. Am putea să nu o reducem şi suma ce am 

fi vrut s-o reducem să le-o dăm lor. Dar şi în acest caz, am putea scoate de acolo 

vreo 2-3 miliarde pe lună, în nici un caz 10 miliarde. 

N.: Dar dacă am cumpăra lei? 

Ol.: Trebuie studiată chestiunea. 

N.: Cu dolari aţi putea face ceva? Aţi putea să-i transformaţi în lei? 

Fe.: Da. 

N.: La ce curs? 

Fe.: Oficial e 10 000 lei dolarul, dar la bursă este peste 40 000 lei. 

N.: La ce curs este bine să vă dăm atunci? La cursul de 30 000 lei puteţi 

face faţă? 

N.: Bine, atunci veţi primi un milion de dolari. Mai departe? 

Cr.: În Ardealul de Nord există cetăţeni unguri aduşi acolo ca funcţionari 

de stat de regimul lui Horthy în timpul ocupării acestei regiuni. Majoritatea din 

ei sunt reacţionari. Duc o propagandă şovină şi întreţin o atmosferă nesănătoasă. 

Am vrea să-i trimitem în patria lor. 

N.: Aţi vorbit cu comuniştii ungari despre aceasta? 
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Fe.: Am vorbit cu câţiva tovarăşi. Ei au fost de acord cu aceasta. 

N.: Am vorbit cu Rakosi. El spunea că ei se tem să ia înapoi ungurii din 

Cehoslovacia şi din alte ţări. Înţelegeţi-vă cu ei. 

Cr.: În România au sosit din U.R.S.S. o serie de evrei care au fost în 

Basarabia şi Bucovina de Nord în momentul eliberării acestor regiuni de către 

Armata Roşie în 1940. Noi nu punem problema lor din cauză că nu sunt cetăţeni 

români, dar sunt elemente care se ocupă cu diverse speculaţii de bursă şi în 

acelaşi timp duc o propagandă ostilă Uniunii Sovietice. 

Ol.: Noi nu reţinem cu forţa pe aceşti oameni şi nici nu i-am trimis la 

voi. Dragoste cu sila nu se face. 

N.: Simpatia lor nu ne interesează. 

Fe.: O serie de state, printre care şi Ungaria, au căpătat împrumuturi din 

partea USA [Satele Unite ale Americii]. Putem să acceptăm şi noi? 

N.: Dacă vă dă, luaţi. /Râde./ Însă nu acceptaţi să vă pună condiţiuni, 

care să atingă suveranitatea voastră. Ei acordat polonezilor un împrumut, însă au 

pus condiţiuni cum şi pentru ce să-l folosească. Polonezii au răspuns politicos: 

că numai Guvernul lor poate hotărî ce folosinţă să le dea banilor. Dacă vă vor 

pune şi vouă condiţiuni, răspundeţi-le în acelaşi sens. Puteţi accepta un 

împrumut, însă fără condiţiuni. 

Fe.: Dar dacă ne dă un împrumut ca să cumpărăm de la ei maşini şi alte 

diverse materiale? 

N.: Aceasta este altceva, se poate accepta./Vine Ik./ 

/Fe. Expune propunerea Malaxa pentru crearea unei societăţi româno-

sovieto-americane pentru fabricarea de tractoare./ 

N. şi Ik./ sunt de acord. Vor participa şi ei. Rămâne să se studieze 

chestiunea şi să se facă propuneri concrete./ 

N.: Veţi produce tractoare pe roţi sau pe şenile? 

Fe.: Nu am hotărât încă această chestiune. 

N.: Noi am avut la început tractoare Ford pe roţi. După aceia Mc 

Kormick /International/ şi acum producem în 4 fabrici tractoare cu şenile, pentru 

că avem lanuri întinse. Pentru voi cred că ar fi cel mai potrivit, având în vedere 

gospodăriile voastre care nu trec de 50 ha, tractorul Mc Kormick. În sfârşit, veţi 

vedea. 

Fe.: Ni s-a propus construirea unei fabrici de celuloză din papură în 

Delta Dunării. 

N.: Noi facem din lemn şi finlandezii la fel. Din papură iese celuloză 

bună. Puteţi accepta această propunere. 

Cr.: Au venit propuneri din partea Frontului Plugarilor / în special Groza 

/ de a transforma în partid această organizaţie. 

N.: Mai aveţi şi alte partide ţărăneşti? 

Cr.: Partidul naţional-ţărănesc al lui Maniu şi cel al lui Anton 

Alexandrescu. 

N.: Puteţi să-l numiţi Partidul Plugarilor Muncitori, ca să se 

deosebească de partidul culacilor lui Maniu. La fel este şi în Polonia. Există 



 362 

partidul ţărănesc al lui Mikolaiczyk, în care intră toţi culacii şi există partidul 

plugarilor muncitori. Acestui partid trebuie să-i daţi toată atenţia şi să trimiteţi 

acolo 2-3 conducători din cei mai puternici şi mai bine pregătiţi, ca să poată 

stăpâni situaţia. Acest lucru merită orice efort, căci are o importanţă foarte mare. 

Trimiteţi pe cei mai buni şi mai tari. 

Fe.: /Arată diagramele economice, care dovedesc foarfecele tot mai mari 

între producţie pe de o parte şi preţuri pe de altă parte. În acelaşi timp, salariile 

sunt complet insuficiente, iar mărfurile extrem de puţine./ 

N.: Această situaţie este caracteristică pentru inflaţie. Trebuiesc făcute 

economii drastice. Reduceţi armata. Afară de aceasta trebuie un ministru de 

Finanţe puternic şi priceput. 

Fe.: Dacă la reorganizarea cabinetului ni se oferă Ministerul Economiei 

Naţionale, putem să-l acceptăm? 

N.: Aveţi cadre pregătite? 

Fe.: Avem cadre destul de bine pregătite. 

N.: În cazul acesta puteţi să-l luaţi. 

Cr.: În timpul lui Rădescu forţele poliţiei erau de 80 000 de oameni. 

Înainte de 6 Martie efectivul lor a fost redus la 30 000 oameni. În prezent nu se 

poate face faţă situaţiei cu un efectiv atât de redus. 

N.: 80 000 era extrem de mult. Puteţi mări efectivul la 40 000 de oameni. 

Ce efectiv aveţi în armată? 

Cr.: 120 000. 

Ol.: Cu celelalte forţe, aviaţie, marină şi grăniceri, aveţi peste 200 000. 

Aceste efective vor trebui reduse. 

Cr.: Regele se opune. 

N.: Trebuie să-i arătaţi că nu sunt mijloace şi că în situaţia actuală de 

inflaţie este necesar să se facă această reducere. Regele are listă civilă?  

Fe.: Da. 

N.: Cât are pe lista civilă? 

Cr.: Nu ştiu exact. În tot cazul aceasta nu contează prea mult pentru el, 

este unul dintre cei mai bogaţi moşieri din ţară. Are moşii întinse. 

N.: În timpul reformei agrare n-au fost atinse pământurile lui? 

Cr.: Nu. 

N.: Şi el nu a fost atât de generos să împartă singur pământul la ţărani? 

Cr.: Nu a fost deloc generos. 

 
(Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu, eds., 

Istoria comunismului din România. Documente.Perioada Gh. Gheorghiu-Dej  

(1945-1965), Bucureşti, Humanitas, 2009, p. 47-59). 
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9-12 IANUARIE 1951: LIDERII STATELOR COMUNISTE 

EUROPENE CONVOCAŢI DE STALIN LA KREMLIN 

ACCEPTĂ RISCUL UNUI NOU RĂZBOI MONDIAL! 

Penibilul secol al XX-lea a înregistrat nu numai două războaie mondiale 

„calde” şi un altul, „rece”, dar a cunoscut ample şi înverşunate conflicte 

ideologice, toate cu substrat social, naţional, rasial, cultural, religios etc. Au 

excelat conflictele dintre principalele isme (comunism, fascism, sionism, 

islamism), unele dintre ele – stinse deja, altele, în plină actualitate ori de 

perspectivă. Ismele au generat sisteme social-economice diferite, prezentând 

însă şi trăsături comune. Sub acest aspecte, se impun atenţiei cele două sisteme 

totalitare – comunist şi fascist -, care însă, în ciuda elementelor reale ori numai 

aparent comune (rolul statului şi al partidului unic, etatizarea ori controlul 

economiei, principiul Führerului, organizarea represiunii, cultului statului-armat, 

desfiinţarea activităţilor parlamentare democratice, încurajarea tendinţelor 

rasiale, xenofobe şi naţionaliste), nu au rezultat unul din altul, ci s-a manifestat 

ca unul împotriva celuilalt.  

„Întâmplarea” a făcut ca sistemele totalitare să apară şi să domine un 

timp în unele dintre statele europene de rangurile I şi II – Rusia şi Germania, 

respectiv, Italia. Aceste puteri, cu recunoscute potenţe expansioniste în epoca 

contemporană (şi nu numai!), au ajuns în situaţia de a exporta ideologii 

(comunistă ori fascistă), în raport cu care trebuiau „organizate” statele 

importatoare. Hannah Arendt, într-o binecunoscută lucrare
1
, a descoperit pentru 

acest veac două tipuri de imperialisme: 

- imperialismul „de peste mări” (S.U.A., Marea Britanie, Franţa) şi  

- imperialismul „continental” (Germania şi Rusia, Italia constituind o 

excepţie)
2
. 

Tot după Hannah Arendt, în timp ce primul imperialism ar fi fost de 

factură democratică (?!), cel de-al doilea a excelat prin structurile sale 

antidemocratice şi dictatoriale, reprezentând, în chip obligatoriu, germenii 

sistemelor totalitare. 

Schema propusă este interesantă, deşi nu-i originală (vezi şi Jacques 

Pirenne, cu ale sale Mari curente ale istoriei universale, 7 volume, Paris, 1944-

1956) şi nicidecum consistentă, întrucât, de pildă, în ambele tipuri de 

imperialism (cel american şi sovietic) a fost ignorat rolul, adeseori decisivi, al 

                                      
1
 Vezi Originile totalitarismului, traducere, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994 

(ed. originală  – 1951). 
2
 Ibidem, p. 299 şi urm. 
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unor factori decisivi economico-financiari, politici, propagandişti, naţionali, 

minoritari şi sociali.  

Revenind însă la sistemele totalitare, trebuie să constatăm că, în epoca 

interbelică, problema exportului/importului de modele de la „cei mari” s-a aflat 

în serioasă discuţie şi dispută. În condiţii istorice concrete, până la izbucnirea 

celui de-al doilea război mondial în numeroase ţări europene (inclusiv ori, mai 

ales, România) au fost în mare vogă sistemele fasciste (cu cele două variante – 

italian, german, franchist etc.), pentru un motiv cât se poate de clar: ele se 

întemeiau pe proprietatea privată, reprezentau variante ale sistemului capitalist 

în funcţie.  

Comunismul sovietic, dimpotrivă, punea în discuţie sistemul capitalist, 

reprezentând, din toate punctele de vedere, „altceva”. În România s-au găsit 

suficienţi partizani ai ambelor modele, unii deveniţi agitatori de import: 

legionarii (şi nu numai ei) pentru sistemul fascist; comuniştii – pentru sistemul 

totalitar sovietic.  

Este demn de reţinut că succesul transplantului a depins exclusiv de 

împrejurările speciale, mai precis: în 1940-1941, statul naţional-legionar a putut 

fiinţa numai în condiţiile succeselor germane în cel de-al doilea război mondial; 

după 1944, statul comunist a fost instalat numai în urma unui „proces” care s-a 

desfăşurat intensiv în anii şi deceniile următoare. Ca o trăsătură generală, în 

statele comunizate după 1944 în Europa est-centrală, modelul sovietic a fost 

impus cu brutalitate şi numai prin forme oarecum distincte. Pretutindeni însă 

forţele Armatei Roşii ori ale NKVD-ului, consilierii sovietici şi comuniştii locali 

(aflaţi de ani şi ani în serviciul Kremlinului) au avut rolurile esenţiale. S-a 

acţionat decisiv pentru acreditarea opiniei cum că sistemul social-economic 

sovietic ar fi reprezentat forma desăvârşită cunoscută de istorie, că în mod sigur, 

după exemplul U.R.S.S., ar fi fost singurul capabil să rezolve absolut toate 

problemele de viitor ale omenirii! Era un clişeu propagandistic, care, evident, nu 

putea rezista la confruntarea cu realităţile. Iar, în acest sens, cel mai elocvent 

argument l-a oferit, în 1951, faptul că I. V. Stalin i-a adunat la Kremlin pe toţi 

liderii comunişti plasaţi la conducerea statelor satelite est-europene (mai puţin 

Iugoslavia şi Albania), stabilind finalmente „cea mai bună calea” pentru 

rezolvarea problemelor presante ale timpului prin … intensificarea 

preparativelor pentru declanşarea celui de-al III-lea război mondial, cu un 

singur obiectiv major – lichidarea în acest mod a imperialiştilor americani 

şi britanici! 
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Raportul prezentat Secretariatului C.C. al P.M.R. 

de Gh. Gheorghiu-Dej şi Emil Bodnăraş 

pe marginea consfătuirii liderilor ţărilor de democraţie populară  

de la Moscova din 9-12 ianuarie 1951,  

cu participarea lui I. V. Stalin şi a principalilor săi colaboratori
3
 

 

I – Participanţi 

 

Uniunea Sovietică: Stalin, Molotov, Malenkov, Beria, Vasilevski, 

Ştmenko.  

Polonia: Ochab, Rokossovski 

Ceholsovacia: Slanski, Capiciko 

Ungaria: Rakosi, Farkaş 

România: Gheorghiu-Dej, Bodnăraş 

Bulgaria: Cervenkov, Pancevski. 

 

Consilierii militari principali din ţările de democraţie populară: Gusev 

(Cehoslovacia), Boiko (Ungaria), Kolganov (România) şi Emalionov (Bulgaria).  

Consilierii militari principali din ţările de democraţie populară: Gusev 

(Cehoslovacia), Boiko (Ungaria), Kolganov (România) şi Emalionov (Bulgaria).  

 

II – Desfăşurarea lucrărilor 

 

Marţi – 9 ianuarie 1951 

 

Prima consfătuire a fost convocată la Consiliu la ora 21. Au asistat toţi 

tovarăşii arătaţi la punctul precedent.  

Stalin a deschis consfătuirea cu următoarea expunere (redare după note 

de carnet):  

- În ultima vreme s-a creat părerea că Statele Unite sunt o putere de 

neînvins şi că sunt gata să pornească al treilea război mondial. Dar în realitate s-

a dovedit că Statele Unite nu numai că nu sunt gata să pornească al treilea război 

mondial, dar că nu sunt în stare să facă faţă nici unui război mic cum este cel din 

Coreea. Este clar că Statele Unite nu sunt gata şi că le mai trebuie câţiva ani 

pentru a se pregăti. Statele Unite s-au înfundat în Asia şi sunt legate acolo pentru 

câţiva ani. Aceasta constituie o împrejurare foarte favorabilă pentru noi, pentru 

mişcarea revoluţionară mondială, că Statele Unite sunt legate în Asia pentru doi-

trei ani. Aceşti doi-trei ani trebuie folosiţi cu pricepere. Statele Unite au energia 

atomică. Aceasta o avem şi noi; Statele Unite au o flotă mare de război, dar flota 

lor nu poate avea un rol hotărâtor în război; Statele Unite au o aviaţie modernă, 

dar aviaţia lor este slabă, este mai slabă decât a noastră. Sarcina noastră constă 

                                      
3
  „Document”, Bucureşti, nr. 2-3/1998, p. 72-76. 
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în aceea ca să folosim timpul de doi-trei ani pe care-l avem pentru a crea o 

armată modernă şi puternică. Avem toate condiţiile pentru a crea o astfel de 

armată şi putem să facem asta. China şi-a creat o armată mai bună decât a 

noastră, din ţările de democraţie populară. Nu este normal ca voi să aveţi armate 

slabe. Această situaţie trebuie lichidată. Trebuie să creaţi, în doi-trei ani, în ţările 

de democraţie populară, armate moderne şi puternice care la sfârşitul perioadei 

de trei ani să fie complet gata de luptă. Acesta este scopul consfătuirii noastre. 

Atrag atenţia că această consfătuire este neoficială şi strict secretă.  

Pentru continuarea lucrărilor a fost ales ca preşedinte al consfătuirii 

Molotov.  

Au urmat rapoartele miniştrilor Forţelor Armate din ţările de democraţie 

populară asupra stării de pregătire de război a unităţilor, de pregătire de război a 

armatelor din aceste ţări, în următoarea ordine:  

Polonia – raportor Rokossovski 

Cehoslovacia – Capiciko 

Ungaria – Farkaş 

România – Bodnăraş 

Bulgaria – Pancevschi 

Din rapoartele prezentate, şi care au durat 20-30 minute, a rezultat că 

nici una din ţările de democraţie populară nu este astăzi pregătită pentru a putea 

face faţă necesităţilor unui război, că nivelul de pregătire a forţelor armate este 

aproape identic în fiecare ţară şi că această pregătire, sub raportul organizării şi 

dotării s-a făcut până în prezent două planuri necoordonate între ţări.  

Toate rapoartele, cu excepţia raportului nostru s-au limitat la prezentarea 

efectivelor şi situaţiei organizatorice a forţelor armate, cu realizările şi lipsurile 

lor cât şi la o serie de cereri adresate Uniunii Sovietice în vederea îmbunătăţirii 

dotării materiale a forţelor armate.  

A lipsit din rapoarte exprimarea hotărârii proprii de a face tot posibilul 

pentru a mări potenţialul militar al ţării respective şi, îndeosebi a lipsit orice 

referire la nevoia de a coordona, între ţările de democraţie populară şi Uniunea 

Sovietică, acţiunea de organizare, pregătire şi dotare materială a forţelor armate.  

Aceste idei au fost conţinute în raportul nostru.  

Rapoartele prezentate de miniştrii Forţelor Armate au prilejuit, în 

general, diferite intervenţii ale lui Stalin, care, întrerupând pe raportori, le-a pus 

întrebări sau a făcut aprecieri care au fost apoi rezumate în cuvântarea de la 

încheierea şedinţei.  

La discuţia asupra rapoartelor a luat cuvântul delegatul polon, Ochab, 

care s-a extins asupra unui şir de consideraţiuni politice, legate de constituirea 

armatei poloneze, fără a se referi la propunerea concretă făcută de noi, deşi 

Stalin îşi exprimase punctul său de vedere cu puţin înainte (cu prilejul raportului 

Rokossovski), în sensul că „propunere tovarăşilor români este corectă”.  

În continuare a cerut cuvântul Rakoţi pentru a susţine în întregime 

propunerea noastră.  
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Ceilalţi delegaţi nu au mai luat cuvântul, Stalin trecând la încheierea 

şedinţei.  

Stalin (redare după note de carnet):  

- Trebuie dat mai repede ajutor tovarăşilor din ţările de democraţie 

populară. Trebuie să li se trimită mai repede documentarea tehnică necesară. Am 

hotărât acest lucru şi nu ştiu de ce nu se execută această hotărâre. Trebuie să 

dăm fiecărei ţări de democraţie populară câte două radiolocatoare din acelea pe 

care le avem (cu bătaia de 200 km) pentru a învăţa să le utilizeze şi pentru a 

putea identifica apropierea avioanelor inamice. Mai târziu trebuie să li se dea şi 

radiolocatoare mari pe care le construim acum şi care au bătaia de 400 km. 

Trebuie să vă pregătiţi bine. Pentru aceasta, un plan de şase ani, ca la polonezi, 

nu este bun. Ce fel de plan este acesta, pe o durată de şase ani? Cine îţi asigură 

aceşti şase ani? Doi-trei ani, iată un plan bun, un plan care merge. Trebuie să 

organizăm, în ţările de democraţie populară, armate care să cuprindă în război, 

într-o primă urgenţă 2-2,5 milioane de oameni. Şi aceasta planificat cu grijă, 

astfel ca această forţă armată să fie bine aprovizionată cu tot ce-i trebuie. Ce 

zici, Vasilevski, 2-2,5 milioane sunt de ajuns? 

Vasilevski (susţinut de Ştemenko):  

- Nu, ţările de democraţie populară pot da uşor 4 milioane.  

Stalin:  

- Dacă vor fi 4 milioane, vor fi prost dotate. Mai bine trei milioane, într-o 

primă urgenţă şi bine organizate şi dotate. Trei milioane, ajunge! Propunerea 

tovarăşilor români este justă. Socotim ca propunerea tovarăşilor români trebuie 

primită şi că organului despre care se vorbeşte în propunere trebuie să-i 

încredinţăm problema armatei. Această comisie, sau cum o vom numi, trebuie să 

asigure armatei mijloace moderne de luptă şi în cantităţi suficiente, astfel ca la 

sfârşitul perioadei de trei ani, totul să fie gata. Trebuie să asigurăm aviaţie de 

vânătoare reactivă, în fiece ţară cel puţin câte o divizie. Aviaţia de vânătoare cu 

piston nu este eficace. Cel mai greu lucru, pornind de la practica războiului, este 

problema muniţiilor. Nici o ţară de democraţie populară nu poate să facă singură 

tot ce-i trebuie pentru război. De aceea ele trebuie să se ajute reciproc. Aceasta 

va trebui să o asigure comitetul. Unele materii prime vor trebui înlocuite cu 

altele. Spre exemplu arama poate fi înlocuită, în multe produse militare, cu 

aluminiul. Aluminiu în loc de aramă merge şi merge foarte bine. Trebuie multe 

muniţii. Un tun, o armă ţine 5-190 ani. Dar armele fără muniţiuni sunt inutile. 

Este nevoie de multe cartuşe, proiectile, bombe, mine etc. Nu fiecare ţară trebuie 

să facă tot. Sarcinile trebuiesc repartizate. Tancuri şi tunuri nu trebuie să facă 

fiecare. Vă opriţi la două trei ţări care pot să le facă repede şi bine. Pentru 

aceasta trebuie un comitet de coordonare format din oameni competenţi. 

Propunem să intre şi toţi militarii. Şi de la noi vor intra. Încă o dată amintesc: vă 

trebuie aviaţie reactivă de vânătoare, cel puţin câte o divizie de fiecare ţară, cu 

piloţi de încredere şi cu grijă aleşi, astfel ca să nu fugă cu avioanele peste 

graniţă. Dar aviaţia radioactivă este pentru apărare. Trebuie şi aviaţie de 

bombardament pentru atac, cel puţin câte o divizie de fiecare ţară, la început. 



 368 

Dotarea aceasta cu mijloace moderne trebuie să o asigure comitetul. Un astfel de 

comitet ne trebuie. Propun să facem imediat o comisie care să studieze 

problemele. Comisia să prezinte propuneri în 2-3 zile.  

După o scurtă dezbatere s-a hotărât ca toţi delegaţii ţărilor de democraţie 

populară să intre în comisia de propuneri, sub preşedinţia lui Vasilevski.  

Propunerile comisiei urmează a fi prezentate vineri, 12 ianuarie, ora 

22,00.  

 

Miercuri 10 ianuarie 

 

Şedinţa de lucru a comisiei de propuneri s-a deschis la ora 16, la M.St.M. 

al armatei sovietice, sub preşedinţia lui Vasilevski.  

Este unanim adoptată următoarea ordine de zi propusă de preşedinte:  

1. Efectivele de pace şi război ale armatelor ţărilor de democraţie 

populară;  

2. Asigurarea aviaţiei de vânătoare reactivă pentru fiecare ţară;  

3. Asiguraţia aviaţiei de bombardament pentru fiecare ţară;  

4. Repartizarea staţiilor de radiolocaţie (radar);  

5. Necesarul pentru timp de pace, în armament, muniţii şi tehnică de 

luptă;  

6. Necesarul pentru război în armament, muniţii şi tehnică de luptă;  

7. Producţia de război în fiecare ţară de democraţie populară;  

8. Acordarea către ţările de democraţie populară de licenţe de fabricaţie 

de materiale militare cât şi de ajutor tehnic.  

9. Problema rezervelor de carburanţi, alimente şi echipamente militare.  

10. Organizarea comitetului de coordonare.  

 

Cu privire la punctul 1 s-au stabilit următoarele efective de pace şi 

război pentru fiecare din ţările de democraţie populară:  

 

 Pace Război 

Polonia 350 000  900 000 

Cehoslovacia 250 000 700 000 

Ungaria 150 000 350 000 

România 250 000 700 000 

Bulgaria 140 000 350 000 

Total  1 140 000 3 000 000 

 

Cu privire la punctul 2. S-a convenit a se asigura forţelor armate ale 

R.P.R. o divizie de aviaţie de vânătoare reactivă, formată din 90 de avioane 

reactive MIG 15 (3 regimente a 30 avioane).  

Pregătirea piloţilor urmează să înceapă la noi în ţară în februarie 1951, 

divizia urmând a fi constituită şi dotată în iulie 1951.  
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Cu privire la punctul 3. M.St.M. al Uniunii Sovietice urmează a face 

propuneri în ziua de miercuri, 13 ianuarie 1951.  

Cu privire la punctul 4. S-au acordat forţelor armate ale R.P.R. două 

radiolocatoare cu bătaia de 200 km. Livrarea lor urmează să aibă loc în februarie 

1951.  

Cu privire la punctele 5, 6, 7. S-a stabilit ca fiecare ţară să facă calculele 

necesare şi să prezinte preşedintelui comitetului spre cercetare, în termen de o 

lună, materialul documentar rezultat.  

Cu privire la punctul 8. S-a constatat că majoritatea licenţelor de 

fabricaţie pentru materiale militare au fost puse la dispoziţia ţărilor de 

democraţie populară. Pentru R.P.R., licenţele avute vor fi trimise în cursul lunii 

mai 1951, împreună cu întreaga documentaţie tehnică.  

Cu privire la punctul 9. M. St. M. sovietic a prezentat normele după care 

urmează să se calculeze rezervele necesare la război în muniţii, carburanţi, 

alimente şi echipament militar.  

Cu privire la punctul 10. Slanski a propus ca organul de coordonare să 

fie compus din reprezentanţi permanenţi. Noi am emis părerea că, ţinând cont de 

sarcinile importante pe care le are de soluţionat cât şi de recomandările tov. 

Stalin, asupra caracterului deosebit de secret al lucrărilor comitetului de 

coordonare, acesta trebuie să reprezinte un organ cu multă autoritate, că membrii 

săi trebuie să fie permanenţi, că ei trebuie aleşi dintre oamenii cu competenţă şi 

mare răspundere şi că din partea fiecărei ţări trebuie delegaţi câte doi 

reprezentanţi dintre care un reprezentant al Forţelor Armate.  

În ceea ce priveşte reprezentantul armatei socotim că din partea noastră 

acesta trebuie să fie însuşi ministrul Forţelor Armate care va putea să înveţe 

multe din lucrările comitetului. Farkaş a cerut cuvântul pentru a arăta că nu este 

de acord cu propunerea cehă şi să socoteşti justă propunerea noastră. Rakoţi a 

menţinut, la fel, propunerea noastră. Vasilevski a cerut un răgaz de 24 de ore 

pentru a putea face propuneri concrete.  

 

Joi 11 ianuarie 

 

Comisia de propuneri s-a întrunit la ora 16 la M.St.M. al Armatei 

sovietice, sub preşedinţia lui Vasilevski. 

La deschidere, Vasilevski, pe baza analizei făcute de M.St.M. sovietic, a 

propus o modificare în efectivele de război ale României, Ungariei şi Bulgariei, 

în sensul reducerii cu 100 000 oameni a efectivului forţelor armate române şi 

măririi cu câte 50 000 de oameni a forţelor armate ungare şi bulgare.  

Propunerea a fost unanim acceptată, astfel că efectivele de război ale 

acestor trei ţări au rămas stabilite la: România – 600 000 oameni; Ungaria – 400 

000 şi Bulgaria – 400 000 

Cu privire la aviaţia de bombardament – s-a acordat forţelor armate 

forţelor armate ale R.P.R. o divizie, compusă din 62 de bombardiere TU 2. 



 370 

Pregătirea piloţilor urmează să înceapă în februarie 1952, divizia de 

bombardament trebuind să fie constituită în iulie 1952.  

Cu privire la compunerea comitetului de coordonare, Vasilevski a propus 

următoarele:  

a. Comitetul de coordonare urmează să se ocupe exclusiv de probleme de 

dotare;  

b. Comitetul este un organ consultativ, hotărârea aparţinând guvernelor 

ţărilor respective;  

c. Fiecare ţară deleagă în comitet câte doi membri: unul din partea 

guvernului şi unul din partea forţelor armate;  

d. Membrii comitetului sunt permanenţi;  

e. Comitetul îşi alege un preşedinte, care este permanent;  

f. Pe lângă preşedinte se organizează un secretariat al comitetului de 

coordonare; 

g. Comitetul de coordonare se întruneşte periodic, la convocarea 

preşedintelui;  

h. Prima convocare a comitetului de coordonare urmează să aibă loc în 

prima jumătate a lunii martie a.c.  

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate.  

Şedinţa următoare a comisiunii de propuneri a fost stabilită pentru vineri 

12 ianuarie 1951, ora 16, spre a se pronunţa asupra proiectului de protocol care 

urma să fie prezentat şedinţei plenare în seara zilei de 12 ianuarie 1951.  

 

Vineri 12 ianuarie 1951 

 

Şedinţa plenară a avut loc la ora 22.00 la Consiliu.  

Au fost prezenţi: Stalin, Molotov, Malenkov, Beria şi membrii 

comisiunii de propuneri care aprobaseră proiectul de protocol prezentat în 

şedinţa de la ora 16,00.  

Şedinţa s-a desfăşurat sub preşedinţia lui Molotov.  

Stalin a socotit că nu mai este necesară citirea protocolului de vreme ce a 

fost întocmit de acord cu reprezentanţii tuturor ţărilor şi a fost văzut de Molotov.  

S-a trecut la discuţiuni cu privire la desemnarea preşedintelui permanent 

al comitetului de coordonare. Vasilevski l-a propus pe Bulganin.  

Stalin şi delegaţiile ţărilor de democraţie populară au căzut unanim de 

acord cu această propunere.  

Stalin a luat cuvântul în încheiere.  

Stalin (redat după note de carnet):  

- În ce priveşte Bulgaria i-aţi dat aviaţie de vânătoare reactivă puţină. Aţi 

plecat de la consideraţiuni legate de numărul populaţiei şi nu de la 

consideraţiuni de ordin strategic. Bulgaria are mulţi duşmani la graniţele ei: 

Turcia, Grecia, Iugoslavia. Trebuie să-i dăm mai multă aviaţie de vânătoare 

reactivă. Socotesc necesare două divizii şi nu una şi un regiment cât i s-a dat. 

Atrag atenţia că cei doi-trei ani pe care îi avem înaintea noastră sunt un răgaz nu 
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pentru a munci, ci pentru a ne înarma şi a ne înarma bine. De ce este nevoie de 

aceasta? Aceasta este nevoie pentru că imperialiştii au logica lor: ei obişnuiesc 

să atace ţări neînarmate sau slab înarmate, pentru a le lichida; dar ei ocolesc 

ţările bine înarmate. De aceea este necesar să vă înarmaţi în acest interval de 

timp bine, pentru a fi respectaţi de imperialişti şi a fi ocoliţi de ei.  

Şedinţa a durat în total 16 minute.  

 

Pe baza efectivelor de pace şi de război fixate la consfătuirea 

reprezentanţilor ţărilor de democraţie populară, a recomandărilor făcute de 

Stalin, cât şi a consultărilor avute cu M.St.M. al Armatei Sovietice, s-a stabilit 

următoarea organizare a forţelor armate ale R.P.R. pentru timp de pace şi război. 

Organizarea de pace urmează a fi realizată în întregime până la sfârşitul anului 

1952, iar cea de război, gata de mobilizare, la sfârşitul anului 1953. La stabilirea 

organicei de pace şi de război a forţelor noastre armate, s-a avut în vedere 

întărirea puterii lor de foc, îndeosebi la artileria antiaeriană a teritoriului, la 

forţele aeriene militare şi la blindate – tancuri şi motomecanizate.  

În vederea dotării forţelor noastre armate cu mijloace moderne de luptă 

cât şi a unificării armamentului, Marele Stat Major al armatei sovietice a 

convenit să ne livreze, în cursul anului 1951, următoarele mijloace de luptă [...] 

 

 

Gheorghiu-Dej 

E. Bodnăraş 

Bucureşti, 15 ianuarie 1951 
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MEMORIALISTICĂ POLITICĂ – VICII ŞI VIRTUŢI 

 Este lipsit de orice îndoială că o rediscutare a memorialisticii politice din 

punctul de vedere enunţat în titlu un poate fi, astăzi, decât extrem de folositoare. 

Pentru a fi şi folositoare, discuţia se impune a fi, în opinia mea, mai puţin 

teoretică, predominând aspectele practice, cu trimiteri directe la obiectul 

investigat. Este motivul pentru care mă voi referi, aşadar, la avantajele şi 

dezavantajele decurgând din investigarea unor texte prezentând un interes aparte 

pentru istoricul specializat în desfăşurările veacului al XX-lea. 

 Fără a fi preferat o ordine anume, mi-am îngăduit să insist mai întâi 

asupra lui Gh. Zane.  

 Profesor şi academician, creator de şcoală şi politician, numărându-se 

printre fruntaşii P.N.Ţ. şi dirijând un timp organizaţia de Iaşi, Gheorghe Zane 

(1897-1978) a fost un democrat şi un militant cunoscut şi recunoscut pentru 

Dreptate şi Adevăr. Nu a fost naţionalist sau antisemit, ci un anticomunist 

convins. A fost autorul unei opere ştiinţifice impresionante, îmbogăţită cu un 

volum apărut post-mortem: Memorii (1939-1974) (Bucureşti, 1997, 344 p.). La 

un sfert de veac de moartea lui Gh. Zane este firesc să revedem, prin prisma 

acestei cărţi remarcabile, „veacul prin care a trecut” autorul şi pe unii dintre 

contemporanii săi. Redactate în ultimii ani ai vieţii, Memoriile – după cum a 

consemnat însuşi autorul – „nu sunt scrise pentru actualitate, ci pentru 

posteritate”. Voi reţine că, fără excepţii, portretele creionate de Gh. Zane 

surprind calităţile şi defectele „actorilor”, care beneficiază de o inspirată 

încadrare în epocă, în funcţie de evenimentele la care au participat ori pe care le-

au determinat. Detaşarea naratorului faţă de evenimente şi de eroi este 

incontestabilă, el urmărind precis acest obiectiv, deşi nu sunt convins că a reuşit. 

Ceea ce nu scade valoarea portretelor, care, în ansamblu, se dovedesc, la unison 

cu opera, ... memorabile. Tocmai de aceea insist asupra unora dintre ele. Din 

motive pe care nu le voi explica, încep cu rândurile consacrate celui mai mare 

istoric al românilor: „... Am considerat pe N. Iorga ca pe cel mai extraordinar 

om pe care l-au dat românii pe plan cultural şi naţional. În istorie el a făcut cât 

toţi istoricii români laolaltă şi încă mai mult; pe plan naţional el este unul din 

ctitorii României Mari, care mai mult decât oricare altul a contribuit la 

deşteptarea conştiinţei româneşti”. Cel mai adesea revine în Memorii figura lui 

Iuliu Maniu, cel care, în epoca războiului mondial din 1939-1945, ajunsese să 

simbolizeze „rezistenţa şi speranţa” românilor. Cu alt prilej, memorialistul 

constata că „Maniu era un om fără frică, după cum era inflexibil în atitudinile 

sale. Odată mi-a spus: <<Nu s-a născut încă omul care să mă poată face a-mi 

schimba părerile>>”. Păreri nu tocmai favorabile, dimpotrivă, aflăm despre 
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colegii universitari de la Iaşi – M. Ralea şi Petre Andrei. Celui dintâi, „dorinţa 

nestăpânită de trai bun, de avere, călătorii, femei... i-a anihilat însuşirile”, pe 

când celălalt, „peste măsură de ambiţios, bolnav chiar, voia cu orice preţ o 

situaţie politică”. Sunt convins că, dintre toate personajele, Armand Călinescu 

se bucură, deopotrivă cu M. Roller, „istoricul” de tristă amintire, de tratamentul 

cel mai dur: „... Cu toate aparenţele, opinează Gh. Zane, A. Călinescu era un 

uşuratic... O inteligenţă plină de spontaneitate, facil la vorbă, cu replică promptă, 

dar superficial. Nu adâncea nici o problemă. Deşi făcuse studii la Paris, nu 

studia nimic, totul improviza. Preocuparea lui unică era politica şi avea bune 

calităţi de şef de judeţ, chiar de ministru, dar nu de om de stat”. Reputatul 

economist M. Manoilescu, mereu aflat în „goana după putere şi avere”, a fost 

ministru de externe în vara nenorocită a anului 1940, acceptând la Viena să 

semneze odiosul dictat prin care ni se răşluia nord-vestul Transilvaniei, prilej cu 

care „a simulat un fel de leşin”. Despre Mareşalul Ion Antonescu aflăm în 

Memorii opinii nuanţate. El – observa Gh. Zane – dăduse „o lovitură mortală 

legionarismului [ianuarie 1941]. Acest merit, printre atâtea păcate ale lui, istoria 

trebuie să i-l recunoască”. Arestat la 23 august 1944, în Palatul Regal din 

Bucureşti, Mareşalul avea să fie încredinţat ... comuniştilor şi, în consecinţă, 

ocupanţilor ruşi: „Procedarea lui Mihai I a fost nedemnă de un rege. Un 

voievod român de altă dată s-ar fi răfuit cu înaltul dregător pentru greşelile 

făcute faţă de domnie şi ţară, l-ar fi executat el sau soldaţii lui credincioşi. Din 

ordinul său mândru. Dar – ne asigură memorialistul – nu l-ar fi predat 

adversarilor săi”. La şi după 1 iunie 1946, „ţara s-a cutremurat de execuţia lui 

Antonescu; nu că generalul s-ar fi bucurat de simpatie în opinia publică, din 

contra; dar pentru că, în tradiţia poporului român, execuţia capitală a unui 

conducător de ţară, oricât de mari i-ar fi fost greşelile, nu intra; în trecutul 

românesc astfel de execuţii le-au făcut numai puterile străine, când au avut ele 

interes”. În 1944-1947, România s-a confruntat cu debutul ocupaţiei sovietice şi 

al stalinizării forţate, coordonate nemijlocit de Kremlin, prin interpuşii din ţară – 

Ana Pauker, Vasile Luca, Gh. Gheorghiu-Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu, Emil 

Bodnăraş, Petru Groza, C. I. Parhon ş.a. A fost o „cumplită tragedie” pentru 

neamul românesc, concretizată rapid în implantarea „comunismului rusesc în 

România”. În context s-a impus figura sinistră a academicianului-istoric M. 

Roller, cu care memorialistul a avut atâtea probleme, dar care „se băgase cu o 

totală lipsă de cunoştinţe în conducerea ştiinţelor umaniste şi în special a 

istoriei... În fapt, acest Roller, care la acea dată nu avea nici măcar licenţa, căuta 

să falsifice cu orice preţ istoria românilor”. Membru al Institutului de Istorie „N. 

Iorga” din Bucureşti, Gh. Zane era nelipsit de la şedinţele lunare de comunicări 

ştiinţifice ale instituţiei, la care „mai de fiecare dată Roller se dădea în spectacol. 

De la catedră vocifera şi gesticula ca un descreierat, insulta, în numele 

marxismului, pe cei de faţă – chipurile să le facă o nouă educaţie -, aducea 

injurii întregii istorii româneşti, terfelea pe toţi oamenii de seamă din trecut, 

debita nişte enormităţi, de rămâneam înmărmuriţi. Întreaga sală tăcea, strângând 
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pumnii, într-un sentiment de silă şi de revoltă”. Mai mult decât atât, Roller, 

„influent la Securitate”, „a făcut ca toţi istoricii să fie arestaţi” – Silviu 

Dragomir, Ştefan Meteş, Ioan Lupaş, C. C. Giurescu, Gh. Zane însuşi ş.a., 

ş.a. Debarcarea lui a necesitat mulţi ani şi „mari greutăţi”, Traian Săvulescu, 

preşedintele Academiei Române din acea vreme, intervenind în cele din urmă 

direct la Gh. Gheorghiu-Dej, în 1957, pentru rezolvarea cazului. Memoriile lui 

Gh. Zane readuc în atenţie cele mai multe dintre problemele cu care s-a 

confruntat Ţara în interludiul 1939-1974, îndeosebi prăbuşirea României Mari în 

1940, care a constituit cauza cauzelor nenorocirilor noastre. Memorialistul 

constată într-un rând că, la catastrofa de atunci, „n-a contribuit numai Carol”, ci 

toţi cei care au acceptat „mascarada” regimului dictaturii regale. Era doar 

începutul tragediei româneşti în veac. 

Fapt straniu, totuşi posibil la noi, în ultimii ani a trecut neobservată 

apariţia unui document inedit esenţial privind una dintre epocile cele mai 

controversate ale trecutului nostru recent – sfârşitul celui de-al doilea război 

mondial şi sovietizarea forţată a României (1943-1952). Este în discuţie 

Jurnalul in 8 volume al lui C. Rădulescu- Motru publicat, sub titlul Revizuiri şi 

adăugiri, prin grija d-nei Gabriela Dumitrescu, sub egida Editurii „Floarea 

Darurilor” din Bucureşti. Personalitate marcantă a filosofiei române, C. 

Rădulescu-Motru (1866-1957), membru al Academiei Române, a ajuns 

preşedintele înaltului for ştiinţific (1938-1941), de unde, în condiţiile „revoluţiei 

culturale” care a dublat procesul stalinizării ţării, avea să fie alungat în 1948, 

pentru a fi reconfirmat post-mortem, de îndată după evenimentele din decembrie 

1989. Este inutil să precizez că memorialistul, în cele aproximativ 3 000 de 

pagini tipărite ale Jurnalului, se dovedeşte un observator atent şi avizat, 

obiectiv al realităţilor vremii. Cum era de aşteptat, sub lupa sa se află nu numai 

faptele culturale ori ştiinţifice ale intervalului 1943-1952, ci şi – dacă nu cumva 

îndeosebi – problemele politice ale timpului, iar, în context, rolul şi locul P.C.R., 

ale liderilor comunişti (Gh. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, V. Luca, Emil 

Bodnăraş, Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a.) în desfăşurarea evenimentelor. Tot astfel, nu 

mai puţin surprinzătoare este atenţia acordată de Motru, în prezentarea şi analiza 

evoluţiilor dintre 1944 şi 1952, Anei Pauker. Cele consemnate de memorialist 

despre odiosul lider al perioadei „copilăriei” sistemului comunist la Bucureşti se 

dovedesc remarcabile, mai ales în prezent, când se fac atâtea eforturi inutile de-a 

cosmetiza portretul „Tovarăşei Ana”, o veritabilă Dolores Ibarruri a 

comunismului primitiv românesc. De remarcat că Motru a reţinut esenţialul din 

activitatea Anei Pauker, caracterizată fără reţinere drept „cea mai perfectă 

unealtă a Rusiei în România”, executant fidel al planului lui I. V. Stalin de 

comunizare (în fond, de barbarizare) a României, „agentul principal al rusificării 

Ţării Româneşti” (vol. 8, p. 165: vol. 3, p. 373). La 23 februarie 1945, C. 

Rădulescu-Motru reţinea în Jurnal dintre zvonurile care circulau în Capitală 

cum că: „… Mi se atrage atenţia asupra unei curioase coincidenţe – coincidenţă 

sau potriveală înadins voită? – pe care o provoacă iniţialele: ARLUS. Ce vor să 
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însemne aceste iniţiale? Asociaţia Română pentru Legăturile cu Uniunea 

Sovietică, sau vor să însemne: Alipirea României la Uniunea Sovietică? În 

prima versiune sunt omise cuvintele „pentru” şi „cu”. În adevăr, pentru prima 

versiunea este mai corect să se pună iniţialele: ARPLCUS, pe când pentru a doua 

versiune corespunde în mod exact: ARLUS. Bănuiesc că Ana Pauker a transmis 

la Moscova cea de a doua versiune: Alipirea României la Uniunea Sovietică. Nu 

îndrăznesc a întinde această bănuială şi asupra acelor care au luat iniţiativa 

înfiinţării lui ARLUS, asupra d-lor dr. Parhon şi Lucreţiu Pătrăşcanu. Totuşi, 

foarte curioasă coincidenţă” (vol. 3, p. 81-82). Peste câteva zile, mai precis la 5 

martie 1945, filosoful avea să înregistreze cu amărăciune rezultatul eforturilor 

sale personale pe plan ştiinţific: „M-am străduit eu mai bine de 40 de ani să 

învăţ pe tinerii români a gândi la fel cu un Descartes, cu un Hume, cu un Kant, 

pentru ca astăzi să-i văd strigând pe străzi sub comanda unei Ana Pauker şi a lui 

Gheorghiu-Dej vrem alipirea României la cultura sovietică, la lumina de la 

Răsărit?! Vine ea oare vorba lui Titu Maiorescu: n-a fost făcută celula nervoasă 

a românului să reziste la critica judecăţii filosofice? Drumul de minimă 

rezistenţă pentru ea a fost acela al clişeelor” (vol. 3, p. 98). Pentru ca în toamna 

anului 1945 Motru să înregistreze cât de mult decăzuse ţara în urma presiunilor 

Kremlinului dar şi a nemăsuratelor ambiţii ale politicienilor români, ajungându-

se la situaţia cu „un rege copil pe tron şi Ana Pauker dictator!” (vol. 3, p. 425). 

Ascensiunea şi prăbuşirea Anei Pauker nu l-au surprins de fel pe C. Rădulescu-

Motru (vol. 8, p. 162-167), de vreme ce – aşa cum a notat la 8 noiembrie 1949 – 

parvenirea Anei Pauker pe locul nr. 1 în politica Bucureştilor se aflase în orice 

moment în seria faptelor anormale (vol. 7, p. 236). Dar, voi conchide, ce mai 

putea fi natural în cavalcada evenimentelor specifice epocii comunizării forţate a 

României şi integrării ei depline în sistemul sovietic? 

Am lăsat, intenţionat, la sfârşit, din memorialistica extrem de bogată a 

lui Onisifor Ghibu (1883-1972), cele două volume apărute sub titlul Chemare 

la Judecata Istoriei. Apeluri la raţiune (sub îngrijirea prof. Viorica Moisuc, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1992-1993). Profesorul Mircea Zaciu l-a surprins 

cândva pe cel care s-a impus în cultura română drept un creator de forţă în atâtea 

domenii – filozofie, pedagogie, istorie, probleme sociale, politice şi cultura şi, 

nu mai puţin, … memorialistica: „… Ghibu e din familia profeţilor biblici … 

Între dezastre, iluzii, victorii şi rătăciri, acest om, sever cu alţii şi nu mai puţin 

aspru cu sine, şi-a urmat drumul pustniciei. Personaj macedonskian, străbătând 

mistuitorul deşert al Idealului”. Apelurile la raţiune ale lui Ghibu acoperă două 

perioade – 1946-1952 şi 1953-1970, iar, dintre problemele abordate, 

predominante au fost situaţia de ansamblu a României ameninţată de comunism, 

integritatea teritorială pusă în cumpănă la Conferinţa Păcii de la Paris din 1946, 

accepţiunea, în context, în sensul deplin al termenilor, a suveranităţii şi 

independenţei naţionale, situaţia Basarabiei ocupată de U.R.S.S. în urma celui 

de-al doilea război mondial, teme dezbătute plenar şi cu vigoare în mai multe 

documente, mai precis în: – Memoriul destinat dr. P. Groza în martie 1949 (cu 
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această adresare: „Petre Groza, prim-ministru al României muribunde! Poporul 

român te cheamă la judecată prin fiul său Onisifor Ghibu”, în Chemare la 

Judecata Istoriei, I, p. 39-122); – Nota din 29 aprilie 1950 adresată Patriarhului 

Justinian; – Proiectul de apel adresat lumii întregi în legătură cu situaţia 

României şi a poporului român în 1953; – Memoriul înaintat Conferinţei de la 

Geneva datat 26 iunie 1955 (Chemare la Judecata Istoriei, II, p. 83-106); – 

Memoriul expediat la 32 octombrie 1956 lui N. A. Bulganin şi N. S. Hruşciov 

privind dreptul la autodeterminare al românilor din Basarabia şi Nordul 

Bucovinei (ibidem, p.220-224) sau Memoriul strict-confidenţial trimis lui N. 

Ceauşescu la 22 iulie 1969 (ibidem, p. 249-156). O. Ghibu a surprins, în cazul 

dr. P. Groza, postura-i veritabilă de „simplu vasal” ca premier al Kremlinului, 

acţionând pentru o cauză criminală – „prietenia” cu U.R.S.S., întrucât, se întreba 

memorandistul şi-l chestiona pe premierul în funcţie, „… a cui prietenă a 

devenit U.R.S.S.? A poporului român sau a unor români singuratici? Căci, câtă 

vreme românismul din Basarabia, Bucovina de Nord, Moldova de Nord şi 

Transnistria este anihilat sistematic, până aproape de completa distrugerea, de o 

prietenie sinceră a poporului român nu se poate vorbi, decât dacă ne împăcăm cu 

gândul că am sacrificat pentru totdeauna, de dragul acestei problematice 

prietenii, 3 milioane de fraţi, din cele 15 milioane câţi eram în 1940, deci 20% 

din efectivul nostru naţional. Eu o astfel de <<prietenie>> nu pot înţelege…” 

(ibidem, p. 82). În sfârşit, în Memoriul destinat Conferinţei de la Geneva la 26 

iunie 1955, O. Ghibu n-a ignorat prilejul de-a atrage atenţia liderilor reuniţi în 

Elveţia în privinţa pericolul ce plan asupra fiinţei poporului român în urma 

cuprinderii sale în „sfera de interese” a U.R.S.S.: „… De două ori, în cursul 

ultimilor 15 ani, ţara mea a căzut victimă brutalităţii lui Stalin – întâi la 26 iunie 

1940, când acest ne răpi, împotriva oricărui drept, întreaga Basarabie, jumătate 

din Bucovina şi o parte din Moldova de Nord, şi a doua oară după 23 august 

1944, când, în flagrantă contradicţie cu angajamentele solemne luate în faţa 

lumii întregi de el şi de V. M. Molotov, a impus României cu forţa un regim 

colonial, răpindu-i independenţa şi suveranitatea şi iniţiind procesul de desfiinţa 

chiar a însuşi poporului român” (ibidem, p. 103). Nu se poate afirma că unele 

dintre mesajele lui O. Ghibu ar fi rămas inoperante. Astfel, la 23 iunie 1949, dr. 

P. Groza s-a prezentat la Emil Bodnăraş, căruia i-a relevat o multitudine de 

aspecte negative ce însoţiseră procesul comunizării ţării. La un moment dat, 

premierul şi-a îngăduit să strecoare în declaraţia sa o minusculă ameninţare: „Eu 

cred că dacă Stalin ar cunoaşte această situaţie – şi m-am gândit într-o zi să mp 

adresez lui – v-ar bate serios cu varga la spate” (cf. Gh. Buzatu, Mircea 

Chiriţoiu, în „Dosarele Istoriei”, nr. 2/1998). 

Nu vom încheia, înainte de a conchide, în baza analizei pe text, că 

literatura memorialistică prezintă avantaje remarcabile, în primul rând ca sursă de 
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referinţă pentru cercetarea unor episoade ale trecutului
1
, cu singura condiţie ca 

textele să fie coroborate şi încadrate armonios în restul informaţiilor deja 

cunoscute, etapă absolut obligatorie pentru evitarea oricărui risc decurgând din 

viciile de informare sau de subiectivism inseparabile fiecărui memorialist. 

                                      
1
 Dintre lucrările de excepţie apărute în ultima vreme, reţinem îndeosebi 

masivul volum al regretatului dr. Şerban Milcoveanu, Memorii (1929-1989), Bucureşti, 

2008, 620 p. 



 378 

UN CUTREMUR POLITIC: MOARTEA LUI STALIN, 

REACŢII ÎN ROMÂNIA 

… A fost, pur şi simplu, incredibil. În raport cu o propagandă susţinută şi 

deşănţată de aproape 30 de ani care l-a transformat pe vremelnicul ocupant al 

locului nr. 1 de la Kremlin, deci pe şeful statului sovietic şi pe liderul Partidului 

Comunist al U.R.S.S., într-o personalitate căreia nu-i mai aflai nici un superlativ 

pierdut prin dicţionarele ori prin manualele elevilor de pe diverse meridiane: 

Conducător şi Dascăl Genial al popoarelor sovietic şi al tuturor naţiunilor de pe 

mapamond; Generalissim, comandantul fără egal de oşti din tot trecutul 

umanităţii; Părintele Popoarelor şi al muncitorilor de pretutindeni; Titanul şcolii, 

Lingvistul de calibru dar, mai presus de orice, Teoreticianul-Şef al marxism-

leninismului, pe care avusese neinspiraţia de a-l pune în practică, mai mult decât 

V. I. Lenin; Marele Eliberator al popoarelor de sub jugul dominaţiei fasciste etc. 

etc. Toţi aceştia la un loc şi fiecare în parte, la modul absolut, erau El sau El era 

în toţi – I. V. STALIN. Zeus însuşi, fără a mai fi contrariat, probabil că ajunsese a 

privi cu invidie la acest uzurpator modern al său. Imaginea acestuia astfel 

răspândită convinsese lumea în mai toate privinţele, inclusiv că era mai presus 

de viaţă ori de moarte, fiind acceptat în categoria Nemuritorilor. Şi, totuşi, era 

cât se poate de clar că nu putea să fie chiar aşa… Prin 3-4 martie 1953, anume 

zvonuri emanate direct de la Kremlin relevau că Genialul avusese niscaiva 

probleme de sănătate, pentru ca, din senin, în zorii zilei de 6 martie 1953, 

radioul moscovit să ateste cum că, în seara precedentă, inima Conducătorului 

încetase să mai bată… Moartea survenise – cum altfel într-o lume dominată de 

teamă şi patronată de înspăimântătorul K.G.B. al lui L. P. Beria? – în condiţii cu 

totul suspecte. Martorii oculari de bază (N. S. Hruşciov, Svetlana Aliluyeva, 

Alexandr Rîbin, V. M. Molotov ş.a.) au lăsat ulterior relatări contradictorii, iar 

misterul persistă până astăzi
1
 Ceea ce, de asemenea, avea să fie cu totul straniu: 

Stalin a fost unul dintre marii călăi din istorie, probabil că liderul lor netăgăduit. 

Sub acest aspect, calculele istoricilor, încă departe de-a fi definitive, se opresc 

pe undeva în jurul cifrei de 150-200 de milioane de victime ce revin în 

responsabilitatea directă a călăului. Şi, deci, dacă atâtea milioane au dispărut la 

ordinul ori din cauza Genialului, ei bine, după moartea lui, câteva sute de 

persoane tot mai aveau să piară, la Moscova, în cursul zilelor funebre căutând 

să-l omagieze pe Conducător! 

                                      
1
 Cf. Nicolas Werth, Les derniers jours du tyran, în „L‟Histoire”, Paris, no. 

273/2003, p. 32 şi urm.; Iurii I. Muhin, Ubiistvo Stalina i Beria, Moskva, 2002, passim. 
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  Şi, iată, la un moment dat, totuşi popoarele U.R.S.S. şi planeta însăşi au 

răsuflat uşurate… Indiscutabil, undeva, într-un sens precis, cursul însuşi al 

istoriei universale s-a schimbat atunci. Dispăruse un monstru al puterii, care-şi 

surclasase colegii, pe tiranii tuturor timpurilor precedente, luaţi în parte ori 

laolaltă, şi în raport cu care un Hitler sau un Nero au ajuns să facă operă de 

figuranţi. În România, veste morţii lui Stalin s-a răspândit, ca pretutindeni în 

lume, precum fulgerul. Una avea să fie reacţia oficialităţilor, a membrilor 

conducerii partidului şi ai guvernului, aflaţi la putere tocmai prin voinţa lui 

Stalin, iar comportamentul lor nu putea decât să fie de ploconire şi jeluire în faţa 

Marelui Dispărut. Însă de cealaltă parte, în rândul oprimaţilor, bucuria nu a putut 

fi nicicum ascunsă. Pentru cetăţeanul liber ori pentru cel aflat în perimetrele 

Gulagului a renăscut deodată speranţa, certitudinea chiar, că obligatoriu 

survenise începutul sfârşitului, finalul Imperiului Roşu şi al sistemului comunist. 

Holocaustul Roşu, cel mai teribil regim de lichidare atestat de istorie, trebuia să 

aibă – şi a avut! – un capăt. În prezent, la cinci decenii de la decesul lui Stalin, 

trebuie să consemnăm că o atare receptare a evenimentului a fost corectă. O 

mare cantitate de documente, descoperite şi valorificate îndeosebi în ultimul 

deceniu de istoricii români şi străini, mai ales în faimoasa Carte neagră a 

comunismului, evidenţiază realităţi din cele mai şocante şi mai semnificative. 

Cum este şi firesc ne vom referi la unele fapte survenite cu acel prilej în 

România, aşa cum sunt reflectate într-o carte specială a noastră care s-a bucurat 

de două ediţii
2
. Este interesant că, în cele mai diverse medii, reacţiile au fost 

cvasi-identice. O dovadă că suferinţele indurate, speranţele şi judecata faptului 

erau comune. Astfel, din documentele timpului, reţinem asemenea manifestări 

exprimate prin lozinci ori comentarii: „Jos comuniştii, trăiască regalitatea!”; 

„Aţi auzit că a murit tovarăşul Stalin? Păcat de pielea lui, că ar fi trebuit să i se 

ia pielea şi apoi să moară”; „Bine că a murit tovarăşul Stalin, căci de acum 

încolo nu se mai face colhoz”; „Sunt un om fericit, a apărut soarele şi deasupra 

capului meu. A murit tartorul dracilor, respiră lumea uşurată” ş.a. Totul 

contrasta profund cu limbajul exersat în documentele oficiale, în sensul că: 

„Vestea încetării din viaţă a tovarăşului I. V. Stalin a fost primită cu adâncă 

durere de oamenii muncii din ţara noastră. La transmiterea comunicatelor prin 

radio, staţiuni de radioamplificare, cetăţenii ascultau în grupuri cu tristeţe ştirea, 

iar mulţi au plâns În oraşul Timişoara … s-a întrerupt întreaga circulaţie…” 

Dintr-un alt document, aflăm că, „la chemarea C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de 

Miniştri al Republicii Populare Române, oamenii muncii din ţara noastră, pentru 

a cinsti memoria tovarăşului I. V. Stalin, au participat în masă la oraşe şi sate la 

mitingurile şi adunările de doliu. Comitetele regionale de partid apreciază că o 

asemenea participare, disciplină şi sobrietate n-a mai fost cunoscută până acum. 

În toată ţara au participat după date incomplete 4 300 000 cetăţeni participanţi la 

                                      
2
 Gh. Buzatu, M. Chiriţoiu, eds., Stalin cenzurat/necenzurat, Bucureşti, Editura 

Ion Cristoiu, 1999; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. 
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mitinguri şi adunări… Felul cum s-au manifestat oamenii muncii din ţara 

noastră la încetarea din viaţă a tovarăşului Stalin dovedeşte adâncul devotament 

ce l-a purtat poporul roman faţă de tovarăşul Stalin, eliberatorul şi cel mai un 

prieten al poporului nostru”
3
. Totul era însă zadarnic. Adevărul fiind altul, el nu 

putea, mai devreme sau mai târziu, să iasă la iveală. Peste numai trei ani, la 

Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al U.R.S.S., Raportul celebru al lui 

N. S. Hruşciov din 1956 avea să facă cunoscut că, în fond, lumea se prosternase 

în faţa unui criminal indiscutabil din rândul celor hors série! 

 

 

ANEXĂ 

 

NOTĂ – RAPORT 

Direcţia Cadrelor Forţelor Armate către primul locţiitor 

al Ministerului Forţelor Armate ale RPR, Nicolae Ceauşescu,  

privind manifestările duşmănoase înregistrate în rândurile militarilor 

în legătură cu boala şi încetarea din viaţă a lui I. V. Stalin
4
 

 

Nr. C. 035949       05. 10. 1953 

 

La ordinul Dv. Nr. M. 0027123 din 07. 05. 53, raportez: 

- Pe sinteza privind manifestările duşmănoase înregistrate în rândurile 

militarilor din Ministerul Forţelor Armate în legătură cu boala şi încetarea din 

viaţă a lui I. V. Stalin, prezentată de Direcţia de Contrainformaţii Militare, Dv. 

Aţi pus următorul ordin în rezoluţie: 

DSPA şi DCFA 

Reţineţi cazurile care privesc pe ofiţeri; 

Verificare şi propuneri; 

Cazurile privind sergenţii şi soldaţii vor fi date comandamentelor spre 

soluţionare. 

Direcţia Cadrelor Forţelor Armate a verificat cele 51 cazuri privind 

ofiţerii din categoria comandă şi din cercetări s-au confirmat cele semnalate în 

sinteză la un număr de 25 ofiţeri. Din numărul total: 5 ofiţeri au fost trecuţi în 

rezervă în cursul lunii mai şi iunie a. c.; 1 ofiţer a fost desconcentrat; 1 ofiţer a 

fost retrogradat din funcţie şi mutat din unitate. Pentru restul de 26 ofiţeri s-au 

cerut propuneri de la comandanţii de arme şi regiuni militare. 

Faţă de propunerile primite până în prezent şi din analiza cazurilor, 

propun: 

- 7 ofiţeri să fie trecuţi în rezervă prin aplicarea articolului 40 litera d. din 

Statutul Corpului Ofiţerilor Forţelor Armate ale RPR; 

                                      
3
 Ibidem, p. 295-297. 

4
 Ibidem, p. 319-329.  
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- 11 ofiţeri să fie trecuţi în rezervă prin aplicarea articolului 40 litera f. 

din Statutul Corpului Ofiţerilor Forţelor Armate ale RPR; 

- 3 ofiţeri să fie îndepărtaţi din cadrele active ale Forţelor Armate, scoşi 

din evidenţa ofiţerilor şi trecuţi la trupă prin aplicarea articolului 40 litera f. şi 

articolului 42 din Statutul Corpului Ofiţerilor Forţelor Armate ale RPR. 

Restul cazurilor le vom prezenta după completa lor verificare şi în 

măsura prezentării propunerilor de către comandanţii respectivi. 

Situaţia ofiţerilor propuşi pentru îndepărtarea din armată se arată în 

tabelele anexă Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Propun pentru aprobare: 

- proiectul de decret pentru trecerea în rezervă a unui general maior; 

- proiectul de ordin de trecere în rezervă a unui număr de 17 ofiţeri, şi 

- proiectul de ordin de îndepărtare din cadrele active ale Forţelor Armate, 

scoaterea din evidenţa ofiţerilor şi trecerea la trupă a unui număr de 3 ofiţeri. 

   

 ŞEFUL DIRECŢIEI CADRELOR FORŢELOR ARMATE, 

 Colonel Ioniţă Ioan 

- Redactat de Maior Florea Al. 

 

*** 

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ 

MINISTERUL FORŢELOR ARMATE 

DIRECŢIA SECRETARIAT       

 SECRET 

Exemplarul nr. S.C. 595 

Nr. M. 035361 

din 14 oct. 1953 

 

Către 

ŞEFUL DIRECŢIEI CADRELOR FORŢELOR ARMATE 

 

Pe nota-raport nr. C. 035949 din 05. 10. 53 cu acre prezentaţi spre 

aprobare proiectele de ordine pentru trecerea în rezervă a unui număr de 17 

ofiţeri şi pentru îndepărtarea din cadrele active ale Forţelor Armate, scoaterea 

din evidenţa ofiţerilor şi trecerea la trupă a unui număr de 3 ofiţeri, Primul 

Locţiitor al Ministrului Forţelor Armate, General-locotenent Ceauşescu Nicolae, 

a pus următorul ordin în rezoluţie: „Da”. 

Anexăm: 2 ordine semnate de Primul Locţiitor al Ministrului Forţelor 

Armate, general-locotenent Ceauşescu Nicolae, 2 tabele şi o documentaţie 

compusă din 6 file. 

         

 D. O. 

ŞEFUL DIRECŢIEI SECRETARIAT 

Colonel, I. Ciulei 
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    *** 

10. Cănănău Ioan 

Traian, 

locotenent 

A fost arestat pentru manifestări duşmănoase la adresa 

lui I. V. Stalin, faţă de mai mulţi ofiţeri afirmând 

printre altele: „Până acum Stalin era cu pipa în gură pe 

toate uşile, dar acum o să-l vedem fără pipă”. Arestatul 

nu a recunoscut manifestările avute. 

- Este promoţie 1949, de origină socială ţăran mijlocaş, 

membru UTM. 

11. Brezeanu 

NicolaeEugen, 

Iulian, maior 

Ofiţerul a afirmat că: „Sunt convins că după moartea 

lui Stalin vor urma evenimente hotărâtoare 

caracterizate prin baterea în retragere a sovieticilor”. 

Apoi el s-a exprimat: „Trebuie să avem o atitudine de 

amărâţi, cuminţi şi trişti şi să ne vedem deocamdată de 

treabă”; el a mai spus: Că „nu înţelege de ce să mai 

cheltuiască bani pentru pânza neagră când popii şi-ar 

da bucuros veşmintele pentru a fi îndoliate drapelele. 

- Este promoţia 1943 şi de origină socială mic burghez 

(cârciumar), fără partid. 

12. Dumitru Petre 

Cristea, maior 

În legătură cu moartea lui I. V. Stalin a avut o serie 

întreagă de manifestări. Printre altele a afirmat: „Nu 

este exclus ca la 1 Mai armatele americane să defileze 

la Moscova pe mormintele lui Lenin şi Stalin, că Beria 

are experienţă în a trage cu pistolul”; de asemenea, şi-a 

manifestat dorinţa ca ţara noastră să fie ocupată de 

americani şi atunci să împuşte pe secretarul 

organizaţiei de partid. „Nu este exclus ca la 1 Mai să 

defilăm pe mormintele lui Lenin şi Stalin, bineînţeles 

cu uniforme deschise la gât şi cu cravată neagră”. 

Vorbind despre condica cu condoleanţe care există la 

Ambasada sovietică a afirmat că: „Lt.-colonel Movilă a 

pus o semnătură indescifrabilă pentru că atunci când or 

veni aceia cu pârâiturile de sus, Ambasada sovietică nu 

va avea când să se evacueze”. „Vom avea o mare 

satisfacţie când Postolache (secretarul Organizaţiei de 

Partid) va fi cercetat şi întrebat pe câte cadavre te-ai 

înălţat şi apoi va fi împuşcat”. A hotărât apoi ca 

maiorul Brezeanu să asculte emisiunile posturilor de 

radio imperialiste pentru a şti cum să procedeze.  

- Ofiţerul este promoţie 1942 şi de origină socială mic 

burgheză (ofiţer), fără partid. A mai avut manifestări 

contrarevoluţionare. A avut şi activitate legionară. 

13. Movilă Alexei 

Vladimir, 

A fost arestat pentru manifestări duşmănoase la adresa 

lui I. V. Stalin avute faţă de alţi ofiţeri. La cercetări a 
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lt.-colonel recunoscut manifestările sale. A făcut parte din 

Asociaţia Româno-Americană şi a distribuit ilegal 

pâine Legaţiei franceze. 

- Este de origine chiabur. Tatăl a posedat 30 ha pământ 

în Bălţi – U.R.S.S. Este promoţia 1929, fără de partid. 

14. Gârda Ioan, 

sublocotenent 

A fost arestat pentru manifestări duşmănoase la adresa 

lui I. V. Stalin. La cercetări a recunoscut în întregime 

manifestările avute. Ofiţerul a mai avut manifestări 

contrarevoluţionare. 

- Este de origine socială ţăran sărac, exclus din P.M.R. 

la verificare pentru manifestări 

15. Probst Carol 

Simion 

lt.-colonel 

În unele discuţii pe care le-a avut cu un ofiţer a adus 

injurii grave lui I. V. Stalin. A afirmat că are o fiică 

fugită în America. A făcut afirmaţii calomnioase la 

adresa membrilor guvernului sovietic şi la adresa 

politicii Uniunii Sovietice. Şi-a exprimat satisfacţia faţă 

de moartea lui I. V. Stalin, spunând: „Trebuia să crape 

odată”, iar despre Tov. Malenkov a spus: „Acest 

Malenkov nu este altceva decât un împuţit de 

comunist”. Discutând despre cuvântarea Tov. Gl. Lt. 

Sălăjan a spus: „Leontin Sălăjan, alias Leontin Silagy, 

este jidan ungur, lucru care constituie o calitate pentru 

comunişti. Discursul lui e plin de tâmpenie”. Despre 

locţiitorii politici s-a exprimat că: „Sunt nişte boi”. 

După moartea lui Clement Gotwald a spus: „Stalin a 

avut mână bună”. În toate discuţiile avute şi-a 

manifestat dorinţa ca regimul din ţara noastră să se 

schimbe. „Stalin a avut un băiat de care sovieticii fac 

mare caz, Generalul de aviaţie Vasili Stalin, dar nu face 

caz de loc că Stalin are o fată Katiuşa, care l-a 

dezaprobat pe tatăl ei, numind politica dusă de el 

criminală, regim de briganzi etc. Atâta sânge rău a 

făcut Katiuşa regimului sovietic încât la un moment dat 

circula zvonul că a fost omorâtă, dar nu este adevărat, 

ea trăieşte şi în curând se va înapoia în Rusia. 

Malenkov, Voroşilov, Beria şi Molotov formează o 

ramură rusească pură. E curios însă faptul că a fost 

numit Beria ministru de Interne. Cred că a fost pus 

intenţionat ca să se compromită. Vîşinski a fost 

schimbat imediat şi a primit vestea pe vapor. În orice 

caz, aşa cum arată noul guvern denotă că ruşii vor ceda 

totul”. 

- Ofiţerul este promoţie 1931, de origină socială mic 
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burghez, măcelar patron, fără de partid. 

 

În curs de cercetări 
16. Sicrea Martin, 

locotenent 

Discutând cu un alt ofiţer despre moartea lui I. V. 

Stalin, a reluat comentariile auzite la un post de radio 

imperialist, spunând printre altele că: „Au fost propuşi 

trei tovarăşi în locul lui Stalin şi toţi trei au fost criticaţi 

de P.C.U.S., dintre care unul a fost criticat pentru că nu 

iubeşte Armata Sovietică”.  

- Ofiţerul este promoţie 1952 şi de origină socială ţăran 

sărac; este membru UTM. 

17. Moisa Dumitru 

Gheorghe,  

lt.-colonel 

Discutând cu un alt ofiţer despre moartea lui I. V. 

Stalin s-a manifestat duşmănos, afirmând printre altele 

că: „Hitler i-a decorat pe ostaşi pe front, însă Tov. 

Stalin nu s-a dus în mijlocul ostaşilor atunci când 

situaţia era grea”. 

- Ofiţerul este promoţia 1932 şi de origină socială ţăran 

mijlocaş, fără partid. A mai avut manifestări 

duşmănoase. 

18. Haideţ C-tin 

Marin, lt.-major 

Cu ocazia morţii lui I. V. Stalin s-a manifestat 

duşmănos, spunând printre altele: „Sunt un om fericit, a 

apărut soarele şi deasupra capului meu. A murit tartorul 

dracilor, respiră lumea uşurată”. A mai avut manifestări 

duşmănoase regimului. 

- Este de origină socială chiabură. 

19. Popescu 

Dumitru Mihai, 

lt.- colonel 

Discutând cu un ofiţer a relatat ştirile auzite la posturile 

de radio imperialiste, exprimându-şi speranţa că „noii 

conducători ai Statului Sovietic vor şti adevăratul drum 

pe care să meargă”. Printre altele a mai spus: „Am 

ascultat aseară la radio unde s-a comunicat că a pierit 

un dictator, un asupritor al omenirii, de sub cortina de 

fier”. 

- Este promoţia 1931 şi de origină socială ţăran sărac, 

fără partid. A avut relaţii cu elemente duşmănoase. 

20. Niţulescu 

Dumitru, maior 

Negăsind băuturi alcoolice la un restaurant în ziua de 

09. 03. 1953, a avut manifestări duşmănoase în legătură 

cu măsurile de doliu luate. Ofiţerul a avut manifestări 

duşmănoase şi acte de huliganism împotriva unui ofiţer 

de securitate. 

- Ofiţerul este de origină socială mic burghez, este 

promoţia 1943, provenit din Divizia „Tudor 

Vladimirescu”. 

21. Quinsinski În timp ce se păstra un moment de reculegere a făcut 
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Anton Iosif, 

maior 

diferite gesturi care au produs ilaritate. 

- Ofiţerul este de origină socială mic comerciant. 

22. Cristian Th. 

Daniel, maior 

S-a manifestat duşmănos, faţă de alţi militari spunând 

printre altele că: „Dacă va muri I. V. Stalin se vor 

modifica relaţiile pe plan internaţional”. 

- Ofiţerul este promoţia 1941 şi de origină socială ţăran 

mijlocaş, fără partid. 

23. Marinescu Ioan 

Alex., maior 

A avut manifestări duşmănoase cu ocazia morţii lui I. 

V. Stalin. 

- Este promoţia 1941 şi de origină socială chiabur cu 19 

ha pământ la care întrebuinţează mână de lucru 

salariată. Este fără partid. 

24. Vidraşcu Pavel 

Valeriu, căpitan 

A avut manifestări duşmănoase la adresa ştiinţei 

sovietice. Printre altele a spus: „Roosevelt a trăit 20 ani 

paralizat şi pe urmă a murit; acum era cazul să se fi 

arătat superioritatea ştiinţei sovietice”. Discutând cu un 

alt ofiţer spunea: „Ştiinţa este dată dracului. Trebuia ca 

atâţia savanţi care sunt acolo să facă ceva, însă nu au 

fost în stare. Nu numai că nu au putut să-l facă sănătos 

[pe Stalin], dar nici măcar să-l menţină în viaţă. Unde 

s-a pomenit ca în secolul XX să nu fie în stare să 

menţină bătaia inimii”. 

25. Ionescu Aurel, 

general-maior 

Discutând cu un alt ofiţer s-a manifestat duşmănos în 

ceea ce priveşte moartea lui I. V. Stalin. A făcut o 

„glumă” trivială şi duşmănoasă în acest sens, după care 

a afirmat că: „Toţi frizerii şi ciocănarii plâng după 

Stalin”.  

- Ofiţerul este promoţia 1919 şi de origină socială 

muncitorească (funcţionar), fără partid. A mai avut 

manifestări duşmănoase în grup. 

26. Popovici Ioan 

Emanoil, 

colonel 

A spus faţă de un alt ofiţer: „Eisenhower a trimis 

popoarelor U.R.S.S. un manifest în care arată că a sosit 

momentul să se unească contra conducerii şi să lupte 

pentru pace alături de S.U.A.”. A avut legături cu 

elemente duşmănoase. 

- Ofiţerul este de origină socială mic burghez 

(învăţător), este promoţia 1925. A fost exclus din 

P.M.R. pentru atitudine pasivă faşă de elementele 

duşmănoase. 

27. Iliescu C-tin 

Aurelian, maior 

A avut manifestări negative cu ocazia morţii lui I. V. 

Stalin. 

28. Petraru Gh. 

Nicolae, maior 

A avut manifestări negative cu ocazia morţii lui I. V. 

Stalin. 
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29. Coşeriu Ioan 

Alexandru, 

locotenent 

Discutând în legătură cu moartea lui I. V. Stalin a spus: 

„Să fi mers eu la Stalin, l-aş fi vindecat şi aş fi fost 

avansat colonel”. 

- Ofiţerul este de origină socială chiabură, promoţie 

1952. 

 

Nu s-au primit propuneri de la Comandamente 
30. Velsan Gh. 

Teodor, maior 

Discutând cu un alt ofiţer şi-a manifestat satisfacţia în 

legătură cu moartea lui I. V. Stalin, spunând printre 

altele: „Acum precis o să li se dărâme firme”. A făcut 

afirmaţii calomnioase în legătură cu tov. Voroşilov, 

spunând că: „A vrut să fugă la americani”; în 

continuare, arătând spre tabloul Tov. Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, a spus: „Dacă aş vedea punându-se 

doliu şi la tabloul acela ce fericit aş fi”. 

- Ofiţerul este promoţie 1932. Tatăl său a fost ofiţer. 

31. Goncescu Petre 

Paul, maior 

A făcut o serie de afirmaţii duşmănoase în legătură cu 

relaţiile ce au existat între I. V. Stal,in şi Malenkov, în 

sensul că au existat divergenţe între ei asupra liniei 

politice. În ziua de 08.03.1953 a afirmat că: „Malenkov 

a fost înlocuit cu Vasilevski pentru că a făcut 

concesiuni anglo-americanilor”. 

- Ofiţerul este promoţie 1943 şi de origină socială 

chiabur. A făcut parte din „Frăţia de Cruce”. 

32. Costăchescu  

D-tru, lt.-major 

Discutând cu un alt ofiţer a spus: „Stalin a fost bolnav 

şi în timpul războiului şi a fost tratat de zece medici 

hitlerişti; pentru ca să nu cunoască medicii nemţi care 

este adevăratul Stalin au fost travestiţi 13 indivizi ca să 

semene cu Stalin şi toţi au fost puşi în tratament”. 

- Ofiţerul este promoţia 1944, fiu de învăţător, este 

membru al P.M.R. 

33. Bogdan Ioan 

Sever, lt.-major 

Discutând cu alţi doi ofiţeri, printre altele a spus în 

legătură cu măsurile de doliu luate: „Nu se vând 

băuturi pentru că le este frică de revoltă”. 

- Ofiţerul este de origină socială muncitorească, 

întreţine legături cu elemente duşmănoase. 

34. Alexa Gh. 

Dumitru, 

locotenent 

A refuzat să facă de gardă la portretul lui I. V. Stalin. 

- Ofiţerul este de origine socială ţăran sărac. 

35. Patriciu Gh. 

Ştefan,  

lt.-colonel 

Din discuţiile avute cu alt ofiţer, s-a manifestat 

duşmănos în legătură cu moartea lui I. V. Stalin, 

afirmând că: „Stalin a murit ca să nu se întâlnească cu 

Eisenhower, că va începe un război în care americanii 
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ne vor face praf”, şi alte manifestări de acest gen. 

- Ofiţerul este promoţie 1932 şi de origine socială 

maistru militar. A mai avut manifestări duşmănoase. 

36. Hârgău Ioan 

Nicolae, 

locotenent 

Discutând cu un alt ofiţer despre moartea lui I. V. 

Stalin a spus: „În Bucureşti s-a încetat lucrul, cred că 

sărbătoresc moartea lui I. V. Stalin”. În continuare a 

afirmat: „În cadrul C.C. al P.C.U.S. fiecare caută să 

pună mâna pe conducere”. 

- Ofiţerul este promoţia 1952, de origine socială 

muncitorească, este membru UTM. 

37. Burghelea 

Vasile Stelian, 

maior 

Într-o discuţie avută cu un alt ofiţer referitor la moartea 

lui I. V. Stalin a spus: „Abia aştept momentul să moară, 

pentru că moartea sa o să producă multe schimbări, 

deoarece nici la ei nu sunt mulţumiţi cu comunismul”. 

În continuare s-a manifestat duşmănos la adresa 

regimului nostru. A avut manifestări duşmănoase şi a 

ascuns acţiunea unui element duşmănos. 

- Ofiţerul este promoţie 1940 şi de origine socială ţăran 

mijlocaş, fără partid. 

38. Gavrilescu I. 

Traian, maior 

În discuţiile avute cu alţi ofiţeri a făcut afirmaţii 

calomnioase la adresa activităţii lui I. V. Stalin, 

afirmând printre altele că: „Stalin a tras spre dreapta”. 

- Ofiţerul este promoţie 1939 şi de origină socială 

muncitorească, fără partid. A mai avut manifestări 

duşmănoase la adresa regimului. 

39. Weber Friderich 

Valeriu, căpitan 

Discutând cu un alt ofiţer şi-a exprimat părerea că o 

dată cu moartea lui I. V. Stalin s-ar putea schimba 

situaţia internaţională. De asemenea a mai afirmat că: 

„Anunţul cu boala lui I. V. Stalin s-ar putea să fie un 

truc”.  

- Ofiţerul este de origină socială muncitorească. 

40. Vlădescu Gh. 

Andrei Gavrilă, 

maior 

Faţă de un alt ofiţer a spus că: „A auzit la postul de 

radio „Europa Liberă” că lumea liberă nu are de ce să 

regrete moartea lui I. V. Stalin, deoarece acesta s-a 

opus mereu încheierii păcii”. Ducându-se la un 

restaurant, cu un lat ofiţer, s-a manifestat duşmănos în 

legătură cu moartea lui Stalin. 

- A mai avut manifestări pro-imperialiste şi a întreţinut 

relaţii cu elemente duşmănoase şi dubioase. Ofiţerul 

este promoţia 1942 şi de origină socială comerciant, 

fără de partid. 

41. Toma Teodor 

Ioan, locotenent 

Discutând cu un alt militar despre moartea lui I. V. 

Stalin s-a manifestat duşmănos, în sensul că în urma 
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acestui eveniment americanii vor ataca Uniunea 

Sovietică. Printre altele a mai spus: „Îmi pare bine că a 

murit Stalin, fiind că a slăbit camera [partida] 

comuniştilor. Dă-i dracu pe ruşi”. A mai avut 

manifestări contrarevoluţionare cu ocazia alegerilor din 

30 noiembrie. 

- Este promoţie 1950, fiu de funcţionar. Este membru 

UTM. 

42. Szoboş Alex. 

Gavrilă, 

locotenent 

A refuzat să facă de gardă la portretul lui I. V. Stalin, 

spunând: „E o prostie să păzeşti un tablou. Noi 

îngropăm tabloul”. De faţă au fost şi alţi doi militari. 

- Ofiţerul este promoţia 1951 şi de origină socială 

vânzător la ICS. 

43. Popa Marin 

Constantin, 

locotenent 

Faţă de un alt ofiţer s-a manifestat duşmănos cu ocazia 

morţii lui I. V. Stalin, făcând afirmaţii calomnioase la 

adresa situaţiei din C.C. al P.C.U.S. şi a făcut diferite 

„glume” în legătură cu moartea lui I. V. Stalin. Printre 

altele a mai spus: „Iau portretul lui Stalin şi îl arunc pe 

geam. El nu mai are ce căuta aici pentru că a murit”.  

În continuare a afirmat: „Malenkov îi va trimite un glonţ 

în cap lui Molotov şi va spune că a murit de pojar”. 

- Ofiţerul este promoţie 1938 (subofiţer) şi de origină 

socială ţăran mijlocaş, fără partid. A mai avut 

manifestări duşmănoase. 

44. Taşcă D. Vasile, 

căpitan 

Faţă de alt militar a afirmat că: „S-a terminat şi cu 

acesta, l-au plâns destul comuniştii, însă pe ei nu are 

să-i plângă nimeni. O să le sucesc gâtul, nu altceva”. 

- Ofiţerul a avut legături cu elemente dubioase, are rude 

arestate şi cu manifestări duşmănoase. 

- În 1943 a plecat voluntar la Şcoala Militară din 

Germania, iar după aceasta a fost internat cinci luni 

într-un lagăr englez. 

 - Este promoţie 1945 şi de origină socială mic burghez 

(comisar din poliţia veche), fără partid. 

45. Mătuşoiu D. 

Constantin, 

sublocotenent 

După ce s-a anunţat îmbolnăvirea lui I. V. Stalin a avut 

o serie de manifestări duşmănoase în legătură cu 

aceasta, făcând afirmaţii calomnioase la adresa 

conducătorilor Uniunii Sovietice şi a relatat unui alt 

ofiţer cele ascultate la posturile de radio imperialiste. 

Şi-a exprimat dorinţa ca I. V. Stalin să moară, spunând: 

„Dacă moare, îmi voi împlini visul. Voi avea cea mai 

mare satisfacţie. Dumnezeu i-a luat graiul şi memoria”. 

- A mai avut manifestări duşmănoase. Ofiţerul este 
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promoţia 1945 şi de origină socială ţăran mijlocaş, fără 

partid. 

46. Dobra Şerban 

Ioan, maior 

Faţă de alţi ofiţeri din unitate a afirmat că: „Tov. 

Malenkov este copilul nelegitim al lui I. V. Stalin, că 

între conducătorii U.R.S.S. există neînţelegeri, că în 

U.R.S.S. există troţkişti care luptă în munţi şi că este 

posibil ca Molotov să aibă păreri troţkiste şi să salveze 

Rusia”. De asemenea şi-a exprimat părerea că într-un 

eventual război „americanii vor distruge pe comunişti”. 

Fiind însărcinat să cumpere pânză neagră, a afirmat: 

„De ce nu mor toţi, atunci bucuros le cumpăr câtă 

pânză vor, numai să se ducă”. 

- Ofiţerul este promoţie 1939, de origină socială 

chiabură. A mai avut manifestări duşmănoase. 

47. Tancu Dumitru 

Mihai, 

locotenent 

În legătură cu moartea lui I. V. Stalin s-a manifestat 

duşmănos, spunând printre altele: „S-a dus şi Stalin, s-a 

terminat şi cu acesta; altul la rând”. 

- Ofiţerul este promoţie 1951 şi de origină socială mic 

burgheză (funcţionar). 

48. Ancuţa 

Gheorghe, 

maior 

În noaptea de 07.08.1953 a făcut un chef împreună cu 

alţi ofiţeri din unitate la domiciliul lt.-major Brumă. 

- Maiorul Ancuţa a petrecut toată noaptea cu o femeie 

de moravuri uşoare, deşi primise ordin de a nu părăsi 

cazarma. 

49. Jiloveanu Petre 

Nicolae, 

lt.-major 

A refuzat să facă parte din garda de onoare la portretul 

lui I. V. Stalin. 

- Este de origină socială muncitorească. 

50. Marin Ilie 

Vasile, 

locotenent 

A strâns bani de la ofiţeri, spunând: „Pentru moartea lui 

I. V. Stalin daţi şi dv. ceva bani, ca un comunist 

adevărat”. Menţionăm că se ridicase de la casierie o 

sumă de bani pentru flori şi pânză neagră. 

51. Cătuneanu 

Mihai Vasile, 

inginer maior 

Ducându-se la un restaurant cu un alt ofiţer din aceeaşi 

unitate, înainte de a bea un pahar de vin, l-a întrebat pe 

acesta referitor la moartea lui I. V. Stalin: „Acum 

pentru ce bem? Să se facă sănătos sau să se ducă?” 

- Ofiţerul este promoţia 1939 şi de origină socială 

chiabură, cu 14 ha pământ şi vie. Ofiţerul a mai avut 

manifestări duşmănoase şi legături cu elemente 

dubioase. 
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UN NOU RĂZBOI DE 30 DE ANI (1958-1989) 

Mai mult decât era de prevăzut şi, oricum, dincolo de ceea ce se 

prognozase, chiar şi de către cei mai optimişti sau de către cei mai înfocaţi 

anticomunişti, Europa Est-Centrală şi de Sud-Est, de îndată după moartea lui I. 

V. Stalin, a promovat „o nouă direcţie”, dacă nu pornind de la ori impulsionată 

de Moscova, în mod sigur determinată de schimbările „de gardă” petrecute 

acolo
1
. Este dificil de apreciat cât de serios pregătit era Occidentul pentru aşa 

ceva, predominând pesimismul, surprins la 16 august 1953 de celebrul cotidian 

„The New York Times”: „Nici un popor nu are mai multă repulsie faţă de 

comunism decât cel român şi nici unul nu face mai puţin decât acesta 

pentru a-l înlătura”.  

În atare condiţii, nu a fost straniu că, la 23 decembrie 1953, proiectând 

noua politică a S.U.A. pentru Europa de Est, preşedintele D. D. Eisenhower 

considera România drept „cel mai sovietizat” stat de sub tutela Kremlinului
2
. 

Numai că, în răstimp, ţările Europei Est-Centrale şi de Sud-Est nu stagnaseră. 

Este adevărat că nu în ritmul şi la amplitudinea nădăjduite de Washington sau de 

celelalte capitale vestice, dar, oricum, ceva se schimbase, totul prevestind 

evident desprinderea de U.R.S.S. şi de stalinism, tendinţă vizibilă în 1953-

1956 în cazurile Iugoslaviei (cu importante momente prevestitoare), în 

Germania de Est (1953), apoi în Polonia şi în Ungaria (1956)
3
. Pretutindeni, 

în ţările menţionate, se optase pentru „noul curs”, iar Bucureştii n-au întârziat 

să intervină identic, deşi orientarea clară şi viguroasă s-a impus mai cu seamă 

prin 1956-1958, cu un rezultat remarcabil, fără precedent în ce priveşte forţarea 

deciziei Moscovei, impunerea retragerii trupelor U.R.S.S. din România 

(forţele armate şi ale KGB-ului), un eveniment crucial care, produs efectiv şi 

date fiind consecinţele sale multiple şi ample pentru întreaga comunitate 

europeană, a depăşit în însemnătate din toate punctele de vedere revoluţia din 

Ungaria din 1956. În aprecierea faptelor survenite, netăgăduit că istoricul trebuie 

să aibă în seamă esenţa iar nu aparenţele lor, care pot fi – se ştie prea bine – 

înşelătoare ... Sub acest aspect, un istoric deja menţionat de noi, britanicul R. J. 

Crampton, a consemnat într-o sinteză de largă şi meritată circulaţie ştiinţifică: 

„Chiar dacă România nu a mers la fel de departe în a respinge influenţa 

                                      
1
 Joseph F. Harrington, Bruce J. Courtney, Relaţii româno-americane, 1940-

1990, Iaşi, Institutul European, 2002, p. 159. 
2
 Ibidem, p. 153. 

3
 R. J. Crampton, Europa Răsăriteană in secolul al XX-lea ... şi după, 

Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002, p. 305-332. 



 393 

sovietică, între anii 1956 şi 1968 legăturile dintre români şi restul blocului 

socialist au suferit însemnate modificări. Gheorghiu-Dej părea a fi stalinist, dar 

nu era decât în ce priveşte afacerile interne; dacă în interiorul ţării era stalinist, 

în afara ei era de fapt titoist”
4
. 

Finalmente, după adoptarea Declaraţiei din aprilie 1964, consideră tot 

Crampton, „România a pornit pe propriul său drum […] Gheorghiu-Dej a murit 

în martie 1965. Succesorul său, Nicolae Ceauşescu, a dus mai departe procesul 

de separare a României [de politica Kremlinului] …”
5
 

Prin urmare, după dispariţia lui Stalin, războiul civil european – în 

accepţia celebrului profesor german Ernst Nolte – care incendiase bătrânul 

nostru continent, plonjându-l „într-o noapte atât de lungă”, potrivit lui Stéphane 

Courtois, ambele provocate şi întreţinute de disputa implacabilă dintre Puterile 

Totalitare ale epocii (1917-1953)
6
, Rusia Sovietică şi, respectiv, Germania, au 

ajuns în etapa terminală. Nu deodată, cum ar fi fost firesc, şi nici prin 

soluţionarea radicală a tuturor controverselor impactului, un atare deznodământ 

dovedindu-se imposibil câtă vreme, simultan ori în etapa finală a confruntării 

dintre totalitarismul hitlerist şi stalinist sau, îndeosebi, ulterior, Europa şi, 

treptat, Lumea au fost cuprinse în vâlvătăile Războiului Rece
7
. Cu toate acestea, 

în plină desfăşurare a Războiului Rece, U.R.S.S. şi „lagărul” statelor socialiste 

euro-asiatice au traversat – la intensităţi deosebite – un salvator dezgheţ 

poststalinist, care a coincis, pe planul raporturilor Est-Vest, cu restabilirea ori 

aprofundarea principiilor coexistenţei paşnice între cele două sisteme extreme 

socialist şi capitalist. Procesul a fost plin de repercusiuni pozitive, România, 

alături ori deopotrivă cu restul ţărilor aflate în sfera de dominaţie a Moscovei, a 

avut de profitat. În primul rând dat fiind că a avut posibilitatea să opteze pentru 

a-şi impune propria-i cale, care n-a fost nici simplă şi nici rectilinie, nici lipsită 

de mari probleme şi de eşecuri alternând însă cu succese, după cum nici 

văduvită de pericole sau garante ale reuşitei finale. Mai degrabă, dimpotrivă, 

cum au dovedit-o evenimentele din 1989
8
. 

                                      
4
 Ibidem, p. 342. Pentru detalii, vezi Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliath. 

România şi Iugoslavia in balanţa Războiului Rece, ediţie Silviu B. Moldovan, Iaşi, 

Casa Editorială Demiurg, 2005, passim. 
5
 R. J. Crampton, op. cit., p. 344. 

6
 Cf. Ernst Nolte, Războiul civil european, 1917-1945. Naţional-socialism şi 

bolşevism, Bucureşti, Corint, 2005; Stéphane Courtois, coordonator, O noaptea atât de 

lungă. Apogeul regimurilor totalitare în Europa, 1935-1953, Bucureşti, Vremea, 2008. 
7
 Jeremy Isaacs, Taylor Downing, Cold War. An Illustrated History, 1945-

1989, Boston – New York – Toronto – London, Little, Brown and Co., 1998; Thomas 

Parrish, Enciclopedia Războiului Rece, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002. 
8
 Vezi, în acest sens, Ştefan Lache, România în relaţiile internaţionale, 1939-

2006, Bucureşti, Editura România de Mâine, 2007; Alesandru Duţu, România în istoria 

secolului XX. Bucureşti, Editura România de Mâine, 2007; Andrei Miroiu, Balanţă şi 

hegemonie. România în politica mondială, 1913-1989, Bucureşti, Editura Tritonic, 
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În opinia majorităţii specialiştilor, debutul acţiunilor României pentru a-

şi alege proprie cale a survenit în 1958
9
, o dată şi consecinţă a retragerii trupelor 

sovietice de pe teritoriul naţional
10

. Tentativele României din stadiul incipient s-

au concretizat cu timpul în eforturi conjugate, Bucureştii câştigând un rol şi un 

loc distinct în cadrul politicii lor pe plan internaţional
11

. Aşa după cum rezultă 

din studiile menţionate sau după cum am precizat noi înşine în consideraţiile 

introductive ale prezentului volum din Europa în balanţa forţelor, politica şi 

realizările succesive ale Bucureştilor pe plan extern s-au subsumat în fond unui 

amplu program – pregătit şi aplicat de Gh. Gheorghiu-Dej şi Ion Gheorghe 

Maurer, Emil Bodnăraş şi Nicolae Ceauşescu, Corneliu Mănescu şi colaboratorii 

acestuia din Ministerului de Externe de la Bucureşti
12

 – care viza esenţialmente 

ieşirea României (cel puţin parţială şi sensibilă, dacă nu totală) de sub tutela 

Moscovei.  

                                                                                                    
2009; Mioara Anton, Ieşirea din cerc. Politica externă a regimului Gheorghiu-Dej, 

Bucureşti, INST, 2007; Constantin Moraru, Politica externă a României, 1958-1964, 

Bucureşti, Editura enciclopedică, 2008; Cezar Stanciu, Devotaţi Kremlinului. Alinierea 

politicii externe româneşti la cea sovietică în anii ´50, Târgovişte, Editura Cetatea de 

Scaun, 2008; idem, Frăţia socialistă. Politica R.P.R. faţă de ţările „lagărului 

socialist”, 1948-1964, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009; Florin Constantiniu, 

ed., Diplomaţii români şi devierea de dreapta, Bucureşti, Editura Tritonic, 2003; 

Lucian Popescu, Istoria recentă a politicii mondiale, Bucureşti, Editura Corint, 2010; 

Pagini din diplomaţia României, I-II, Iaşi, Editura Junimea, 2009-2010; Vasile Buga, 

Relaţiile politice româno-sovietice, 1953-1958, în „Arhivele Totalitarismului”, 

Bucureşti, nr. 1-2/2004.    
9
 Drept consecinţă a unor proiecte şi demersuri anterioare, datând în mod 

concret încă de prin 1954. Revenim că faptele au fost posibile după sau în urma 

dispariţiei lui Stalin, când schimbările petrecute la Kremlin „au condus la slăbirea 

presiunii sovietice asupra sateliţilor [..] În această etapă, regimul lui Gheorghiu-Dej 

continuă să respecte linia Moscovei din punct de vedere formal, însă se observă în 

acelaşi timp o întârziere în reacţii. Dispare totodată şi excesul de zel în aplicarea liniei 

muscovite, exces ce caracterizase perioada stalinistă. Aceste manifestări sunt cauzate de 

faptul că, pentru prima dată de la instalarea la putere, regimul Gheorghiu-Dej percepe o 

posibilă ameninţare la adresa propriei puteri, venită tocmai de la Moscova” (Cezar 

Stanciu, Devotaţi Kremlinului, p. 111). 
10

 Ioan Scurtu, coordonator, România – Retragerea trupelor sovietice, 1958, ed. 

a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, p. 48 şi urm.; Sergiu Verona, Military 

Occupation and Diplomacy Soviet Troops in Romania. 1944-1958, Durham – London, 

Duke University Press, 1992, p. 159 şi urm. 
11

 Ştefan Lache, op. cit., p. 256 şi urm. 
12

 Vezi Pagini din diplomaţia României, I, passim; Ion M. Anghel, Valeriu 

Tudor, Corneliu Mănescu – diplomat, Bucureşti, Lumina Lex, 2006. Corneliu Mănescu 

a condus Centrala Externelor între 1961 şi 1972. 
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Istoricii au apreciat în mod deosebit politica Bucureştilor – de la 

„reviriment”
13

 şi „distanţare ci nu ruptură” faţă de Kremlin
14

, la „ieşirea din 

cerc”, în viziunea mai amplă şi aproape de adevăr a dr. Mioara Anton
15

. În ce ne 

priveşte, după cum am precizat deja, orientarea respectivă a pledat pentru 

ieşirea din Labirint, iar originile şi manifestările concrete ţin de sfârşitul anilor 

´50 – începutul anilor ´60, marcate fiind de retragerea trupelor sovietice în 1958, 

de fundamentarea politicii externe româneşti în contextul disputelor politico-

ideologice sovieto-chineze ale epocii, de restabilirea şi promovarea relaţiilor 

economice şi culturale, într-un prim stadiu, ale Bucureştilor cu Puterile 

Occidentale, pentru a culmina cu Declaraţia din aprilie 1964. Nu putem neglija 

că, într-un prim stadiu, cel mai îndelungat (1958-1985), rezultatele României 

prestigioase şi au înregistrat, sub Gheorghiu-Dej sau Ceauşescu, un curs cel mai 

adesea ascendent, pentru ca, după accederea lui M. S. Gorbaciov la frânele 

Kremlinului, rolul lui Ceauşescu ca „preferat indiscutabil” al Occidentului în 

dialogul Est-Vest să se diminueze rapid (1985-1989), iar aceasta în mod decisiv 

şi continuu, în urma erorilor profunde şi eşecurilor externe şi interne ale 

liderului comunist român. 

 

 
 

Emil Bodnăraş, în cercul puterii 

(Fototeca online a comunismului românesc, 212/1966) 

 

În acelaşi context, trebuie să avem în vedere că politica României şi 

succesele repurtate au depins esenţialmente, dar simultan cu declinul tot mai 

accentuat al Puterii de la Moscova şi ascensiunea incredibilă a Beijingului, de 

„şansele” oferite Bucureştilor de bunăvoinţa şi cooperarea Chinei
16

, precum şi 

                                      
13

 Alesandru Duţu, op. cit., p. 174. 
14

 Constantin Moraru, op. cit., p. 57. 
15

 Mioara Anton, op. cit., passim. 
16

 Vezi Ion Buzatu, Istoria relaţiilor României cu China din cele mai vechi 

timpuri până în zilele noastre, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Meteor 

Press, 2005, p. 126 şi urm.; idem, Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi 

China, Bucureşti, Editura Uranus, 2009; Liu Yong, Sino-Romanian Relations: 1950´s  – 

1960´s, Bucureşti, INST, 2006; Paul Niculescu-Mizil, O istorie trăită, I-II, ediţia a II-a 

revăzută şi completată, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000; idem, De la Comintern 
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de atitudinile ori de susţinerile efective al Franţei, S.U.A., Marii Britanii,R.F.G., 

Italiei, Spaniei şi Japoniei. În atare condiţii a fost posibil ca România să-şi 

exprime, cu vigoare propriile atitudini ori să pretindă respectul integrităţii 

teritoriale, al suveranităţii şi independenţei naţionale, în aprilie 1964, în august 

1968 ori în noiembrie 1989, urmare a provocărilor sistematice ale 

Kremlinului
17

. 

 

 
 

Plecarea lui Corneliu Mănescu la sesiunea ONU de la New York – 

Septembrie 1966 (Fototeca online a comunismului românesc, 438/1966) 

 

Nu mai puţin, se impune să avem în vedere, după cum desprindem din 

documentele anexate prezentului volum al Europei în balanţa forţelor, 

excelentele raporturi statornicite între Bucureşti şi Paris (întrevederile 

generalului Charles de Gaulle cu I. Gh. Maurer în iulie 1964 şi N. Ceauşescu în 

mai 1968, apoi cu Giscard d´Estaing in martie 1979 sau în iulie 1980), între 

Bucureşti şi Vatican (mai 1973) şi, mai ales, între Bucureşti şi Washington 

(începând cu vizita Preşedintelui Richard Nixon în România în august 1969).  

                                                                                                    
la comunism naţional, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2001; Dan Cătănuş, 

Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, I, 1957-1965, Bucureşti, 

INST, 2004; Romulus Ioan Budura, ed., Relaţiile româno-chineze, 1880-1974. 

Documente, Bucureşti, 2005; idem, ed., Politica independentă a României şi relaţiile 

româno-chineze, 1954-1975. Documente, Bucureşti, 2008; Cezar Stanciu, Frăţia 

socialistă, p. 249-276. 
17

 Vezi, în acest sens, Florian Banu, Liviu Ţăranu, Aprilie 1964 – „Primăvara 

de la Bucureşti”. Cum s-a adoptat „Declaraţia de independenţă” a României, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004; Lavinia Betea, coord., 21 august 1968 – 

Apoteoza lui Ceauşescu, Iaşi, Editura Polirom, 2009. 
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De reţinut că, în septembrie 1965, efectuând cea dintâi vizită la Moscova 

în calitatea-i de lider politic la Bucureşti, N. Ceauşescu şi-a asumat cu un 

deosebit curaj rolul de a-i sfida pe liderii sovietici chiar în bârlogul lor, adică la 

Kremlin. Însă factorul decisiv care le-a îngăduit lui N. Ceauşescu şi 

colaboratorilor săi să acţioneze hotărât pe scena internaţională l-au reprezentat 

exemplul, impulsurile şi susţinerile Chinei lui Mao Zedong, Zhou Enlai sau 

Deng Xiaoping, iar, sub acest aspect, documentele reţinute de noi se dovedesc, 

în adevăr, pilduitoare. 

Sfidarea lui N. Ceauşescu avea să înregistreze şi un punct terminus. El 

nu putea surveni decât în urma acţiunilor Kremlinului, astfel că finalul 

planificat s-a petrecut chiar la Moscova, la 4 decembrie 1989 cu prilejul ultimei 

întrevederi N. Ceauşescu – M. Gorbaciov. Eveniment marcant, succedat de 

„revoluţia” din decembrie 1989 din România, în fapt o veritabilă lovitură 

de stat
18

, şi căreia N. Ceauşescu nu i-a mai putut, în nici un caz, supravieţui. 

Faptul în sine marchează o dată cu multiple semnificaţii. Din punctul de 

vedere ale analizei noastre, cel mai important lucru care se impune a fi reţinut 

constă în aceea că pentru România a intervenit cu adevărat IEŞIREA DIN 

LABIRINT!  

Cu ce folos şi încotro? – sunt, netăgăduit, probleme care nu intră în 

atenţia autorilor acestei cărţi.  

 

 
 

Bucureşti, 23 august 1966 

(Fototeca online a comunismului românesc, 271/1966) 

                                      
18

 Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, IV², „Revoluţia 

din decembrie 1989” – o tragedie românească, Bucureşti, Editura ARO, 2005; Grigore 

Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor. Să mori împuşcat ca un animal sălbatic, Bucureşti, 

Editura Adevărul, 2010. 
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28 IULIE 1964 – ION GHEORGHE MAURER 

PRIMIT DE CHARLES DE GAULLE 

Recunoscut ori nu ca atare de către istorici, dar faptul este de netăgăduit: 

la mijlocul veacului trecut, mai precis în anii ´50-´70, Ion Gheorghe Maurer s-a 

impus, mai mult decât inspiratorul, arhitectul real al politicii de independenţă a 

României. 

În primele trei decenii de existenţă a regimului comunist (1944-1974), 

Maurer, graţie calităţilor sale remarcabile şi funcţiilor deţinute pe linie de partid 

şi de stat, consolidate necontenit, a ajuns unul dintre liderii marcanţi ai epocii, 

într-o privinţă „omul nr. 2” după Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aşa, de exemplu, la 

începutul deceniului şapte se putea vorbi despre „tandemul Maurer – Dej”, care-

şi propunea „desprinderea economică şi atenuare dependenţei României de 

blocul comunist”
1
. Cu adevărat, din postul de membru supleant al C.C. al P.C.R. 

(1955-1958), Maurer a fost propulsat în Biroul Politic al C.C. al P.M.R. (1960-

1965) şi în Comitetul Executiv al C.C. al P.M.R. (1965-1974), inclusiv în 

Prezidiul Biroului Permanent al C.C. al P.C.R. (1965-1974)
2
. Concomitent, 

cariera sa a fost impresionantă pe linie de stat: subsecretar de stat (1945-1948), 

ministru al Afacerilor Externe (1957-1958), preşedintele Marii Adunări 

Naţionale (1958-1961) şi preşedintele Consiliului de Miniştri (1961-1974)
3
, 

situaţia în care implicit a fost implicat începând cu 1954-1958 direct şi decisiv în 

eforturile, conjugate cu Gh. Gheorghiu-Dej şi Emil Bodnăraş, pentru scoaterea 

trupelor sovietice din România
4
, în pregătirea şi lansarea Declaraţiei din aprilie 

1964, în consolidarea relaţiilor româno-chineze, cu rost puternic de 

contrapondere faţă de presiunile Kremlinului. La 29 septembrie 1964, cu prilejul 

unei întrevederi a delegaţiei de partid şi de stat române cu premierul Ciu Enlai, 

la Beijing, Maurer a mărturisit fără nici un fel de reticenţe: „Noi trebuie să 

recunoaştem că, dacă n-ar fi existat lupta Partidului Comunist chinez pentru a 

face respectate relaţiile juste între partidele comuniste şi ţările socialiste, ar fi 

fost foarte greu, dacă nu imposibil, pentru noi să apărăm principiile care 

socotim că trebuie să le apărăm. Aceasta ne-a spus-o tovarăşul Mao Tzedun 

                                      
1
 Mioara Anton, Ieşirea din cerc, p. 164. 

2
 Florica Dobre, coord., Membrii C.C. al P.C.R. (1945-1989). Dicţionar, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 385. 
3
 Ibidem. 

4
 Cf. Lavinia Betea, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea 

României, Arad, Editura Ioan Slavici, 1995, p. 143 şi urm.; Ioan Scurtu, coord., 

România – Retragerea trupelor sovietice, 1958, p. 214-215. 
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când am fost şi noi aici şi noi am spus: este adevărat. Ne-a întrebat: credeţi că, 

dacă n-am fi început noi, voi aţi fi fost aici? Noi am venit aici întâi să 

sărbătorim împreună cu Dv. această aniversare”
5
. 

În fond, relevând aportul Chinei şi al lui Mao Zedong, Maurer insistat 

asupra propriei contribuţii, despre care nu putea vorbea în condiţiile existente. 

În 1965, în cursul ultimelor săptămâni de viaţă a lui Dej ori, după 

decesul acestuia, cu prilejul desemnării ca succesor a lui Nicolae Ceauşescu, 

rolul lui Maurer, dublat cu inteligenţă şi eficacitate de Bodnăraş, a fost 

predominant, fapt pentru care, atunci şi mai apoi, el avea să fie detestat de către 

cei care au „pierdut jocul”, în frunte cu Gh. Apostol
6
 

Aproximativ în acelaşi timp, Maurer s-a impus – la solicitarea expresă a 

lui Dej, apoi a lui Ceauşescu – în acţiunea de deschidere şi apoi de consolidare a 

dialogului României cu Vestul, dovedindu-se memorabile negocierile prilejuite 

de întrevederile sale cu preşedinţii Franţei René Coty (1958) şi Charles de 

Gaulle (1964), cu primul ministru britanic Harold Wilson şi regina Elisabeta a 

II-a (1970), cu preşedintele american Lyndon B. Johnson (1967)
7
. Contactele 

stabilite au pregătit vizitele lui Nicolae Ceauşescu în capitalele occidentale ori, 

deopotrivă, deplasările unor lideri din Vest la Bucureşti: Willy Brandt (1967), 

Charles de Gaulle (1968), Richard Nixon (1969), Henry Kissinger (1974), 

Gerald Ford (1975), Margaret Thatcher (1975), Helmut Kohl (1976), Valéry 

Giscard d´Estaing (1979), George Bush Senior (1983), Juan Carlos (1985) etc.
8
 

După cum lesne putem desprinde din stenograma întrevederii lui Maurer 

cu de Gaulle din 28 iulie 1964, document descoperit de cercetătorii români în 

arhivele diplomatice din Paris, dialogul desfăşurat, în care mesagerul 

Bucureştilor, un cunoscător profund al limbii şi realităţilor franceze, s-a dovedit 

strălucitor şi plin de consecinţe, prin aceea că oaspetele român la „cucerit” pe 

ilustrul preşedinte al Franţei, în vreme ce acesta mergând sută la sută în sensul 

avansurilor invitatului său, i-a oferit sugestii şi sprijin total pentru a ajuta 

România să marcheze „ieşirea din Labirint” şi neatârnarea vizavi de Kremlin. La 

rândul său, Maurer însuşi, mai mult decât sigur, a fost impresionat de întâlnirea 

cu de Gaulle. A fost şi motivul pentru care, abia revenit la Bucureşti, în şedinţa 

Biroului Politic al C.C. al P.C.R. din 4 august 1964, în prezenţa celorlalţi lideri 

comunişti (Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, N. 

Ceauşescu, Chivu Stoica, Al. Drăghici, Al. Moghioroş, Al. Bârlădeanu, D. 

                                      
5
 Dan Cătănuş, op. cit., p. 374. 

6
 Cf. Gh. Apostol, Eu şi Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura autorului, 1998, p. 

152-162. 
7
 Alesandru Duţu, România în istoria secolului XX, p. 177-178; Ştefan Lache, 

România în relaţiile internaţionale, 1939-2006, p. 267 şi urm. 
8
 Alesandru Duţu, op. cit., p. 179-180; Ion Calafeteanu, coordonator,  Istoria 

politicii externe româneşti în date, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, passim. 
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Coliu, L. Răutu, Ştefan Voitec şi M. Dalea, invitat), Maurer a expus detaliat 

convorbirile sale pariziene. Extragem din stenograma reuniunii:  

„I. Gh. Maurer: „... Acum să vă spun ceva despre de Gaulle ca om. El 

conduce efectiv toată politica Franţei şi chiar acţiunea practică de guvern până 

la cele mai mici detalii. Vă spun că de Gaulle a hotărât să pună steguleţe, el a 

hotărât toată primirea noastră. 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: 

Este un om foarte capabil […] 

Tov. I. Gh. Maurer: ... De Gaulle a cerut să mă vadă singur, neînsoţit de 

nimeni, nici de translator, socotind că n-am nevoie de translator. 

Am să vă redau puţin persoana lui de Gaulle. Eu am fost câştigat pentru 

că de la bun început am câştigat simpatia lui Joxe. De Gaulle are în jurul lui 

câţiva oameni: Joxe, Couve de Murville şi nu mai vorbesc de Pompidou, care 

este un om foarte cult, foarte talentat. Şi Joxe, căruia îi câştigasem simpatia, mi-

a spus: Bagă de seamă, de Gaulle este un om special, un mare burghez – pentru 

că el şi toată familia lui sunt băgaţi în toată industria franceză -, de Gaulle, în 

afară de faptul că are cele mai multe idei ale timpului sau ale viitorului, el este 

un aristocrat de cea mai bună tradiţie aristocratică, este de o politeţe excesivă, 

însă distant; convins fiind că trebuie să i se acorde respect, şi pentru el, şi 

pentru Franţa, o întrevedere la el nu durează mai mult de o jumătate de ceas şi 

asta cu traducător. U Thant, care nu era obişnuit cu acest obicei, a început să-i 

spună despre una, despre alta şi la un sfert de ceas l-a întrerupt, a vorbit şi de 

Gaulle un sfert de ceas şi apoi s-a ridicat în picioare şi întrevederea s-a sfârşit. 

Aşa că aveţi grijă. Mie mi-a mai spus omul acesta [Joxe]: Nu te apuca să-i spui 

lui de Gaulle lucruri despre politica ţării dumitale pentru că el este foarte bine 

informat. Şi noi cunoaştem, suntem foarte bine informaţi; gândeşte-te la 

problemele care te interesează şi în care ai nevoie de părerea lui. Astea le spui 

aşa încât să-i dai posibilitatea să răspundă în aceste maximum 30 de minute. 

Mai mi-a spus un lucru: Nu aştepta de la de Gaulle să te întrebe ceva, el nu 

întreabă şi nu întreabă din această manieră aristocratică de a nu fi indiscret. El 

ascultă, îţi răspunde sau vorbeşte despre ce crede el. Deci cumpăneşte bine 

lucrurile de unde aştepţi răspuns. 

Să vă dau un amănunt despre această practică. Am fost primit de garda 

aceasta. După primire intră acolo într-o cameră 25 de minute. Când au trecut 

25 de minute garda a ieşit afară. Aşteptau acolo şi garda şi ziariştii. Nu mai 

vorbesc că, între timp, rumoare printre gazetari: Unde-i dl. Maurer. 

Se pare că au fost doi oameni pe care i-a primit de Gaulle – Hruşciov, 

Adenauer – cu care a avut discuţii mai lungi; şi al treilea am fost eu. Am expus 

ceea ce am crezut că trebuie expus din politica noastră. Am pornit de la politica 

noastră de coexistenţă paşnică, unde am spus ceea ce am spus şi în interviu, că 

relaţiile acestea pot să ajute ca fiecare să rămână ceea ce este, folosind 

contribuţia celuilalt, fie o contribuţie izvorâtă din schimburile economice, fie 

culturale. Eu i-am spus că noi credem foarte serios în această treabă şi că am 
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socotit că existenţa unor relaţii tradiţionale între Franţa şi România face ca 

posibilitatea aceasta să fie mai uşor de realizat şi că treaba aceasta ni s-a părut 

nouă că poate să constituie o experienţă reuşită pentru ceilalţi, dar care să fie 

aplicată şi în practică, nu numai în rezoluţii. 

 

 
 

Liderii de la Bucureşti 

(Fototeca online a comunismului românesc, 149/1966) 

 

La această treabă de Gaulle a arătat punctul lui de vedere. În esenţă, 

punctul lui de vedere este acesta: Mie mi se pare că lumea a ieşit din dispoziţia 

aceasta de a-şi tăia gâtul unul altuia pentru ideologie; războiul devine imposibil 

şi aceasta înseamnă a trăi în pace; împărtăşesc ideea dv. că trebuie să trăim în 

bune relaţii, eu sunt de acord cu treaba aceasta. Mi-a şi spus că este bucuros de 

sinceritatea cu care am înfăţişat acest punct de vedere şi conciziunea mea şi mi-

a arătat că cunoaşte politica noastră, cunosc că aveţi condiţiuni de asemenea 

vecinătate, dar eu apreciez politica dv. şi sunt convins că nu veţi duce o altă 

politică care să constituie sursa unor dificultăţi nici pentru dv. şi nici pentru 

alţii şi, deci, din acest punct de vedere suntem hotărâţi să facem acest lucru; voi 

da toate dispoziţiile necesare ca relaţiile dintre noi să fie cât mai bune şi să 

întâlniţi înţelegere peste tot unde aveţi discuţii. 

Şi, după aceea, de Gaulle a început să pună întrebări, contrar obiceiului 

lui, şi anume. Ce suprafaţă de grâu cultivaţi şi dacă vă ajunge; ce suprafaţă de 

porumb cultivaţi şi ce faceţi cu el; cum staţi cu pădurile, cu petrolul ş.a.m.d. O 

serie de întrebări de felul acesta. 

În cursul răspunsurilor care trebuia să le dau, am lămurit câteva 

probleme: vrem să cumpărăm cutare şi cutare şi, ca să putem cumpăra, trebuie 
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să plătim; nu avem nevoie de pomană, nu avem nevoie de alte relaţii decât 

negustoreşti şi am vorbit şi de întreprinderile acestea cu instalaţii franţuzeşti – 

adică toate acele lucruri care le cunoaşteţi. În cadrul acestor răspunsuri am 

putut să-i arăt o serie întreagă de lucruri. 

Conversaţia ar mai fi durat, însă, când am văzut că a trecut un ceas şi 

cinci minute, n-am vrut ca această conversaţie să devină un motiv de speculaţie, 

şi eu m-am ridicat. M-a dus nu numai până la uşă la el; am trecut prin 

anticamera lui, am ieşit şi din această cameră şi m-a condus până la scară. 

Tov. Alex. Bârlădeanu: 

Pompidou şi toţi miniştrii, de altfel, ieşeau până la maşină. 

Tov. I. Gh. Maurer: 

Au fost câteva reflectări din acestea în informaţiile pe care le-am trimis, 

pentru că oamenii aceştia vorbesc şi s-au strâns câteva impresii din aceste 

discuţii de unde rezultă... 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: 

Este foarte bine că aţi subliniat acolo politica noastră, acele principii de 

independenţă, de suveranitate ş.a.m.d. 

Tov. I. Gh. Maurer: 

Când s-a discutat asupra acestei poziţii cuminţi, pentru că eu am înţeles 

şi necesitatea unei politici suple faţă de sovietici, să nu-i provocăm, atunci am 

spus despre suveranitate, şi de Gaulle a spus că este absolut necesară. I-am 

subliniat că noi tranzacţii nu facem pe problema suveranităţii. 

Această conversaţie a fost reuşită pentru că, după această conversaţie, 

primirea a fost şi mai caldă. 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: 

Asta pentru că noi am avut o ţinută demnă, nu ne-am dus cu pălăria în 

mână – vă rugăm daţi-ne credite. Nu. Am cerut relaţii strict bazate pe 

reciprocitate între părţi. 

Tov. Alex. Bârlădeanu: 

A doua zi, în Consiliul de Miniştri, de Gaulle a declarat că a fost 

surprins, încântat, impresionat de poziţia demnă şi francă a României. 

Tov. I. Gh. Maurer: 

La un moment dat, mi-a spus şi mie acest lucru şi eu am spus: Uite, 

domnule de Gaulle, eu sunt expresia politicii conducerii ţării mele, aceasta este 

metoda mea, aceasta nu se bazează pe diplomaţie; aceasta este poziţia 

conducerii din care fac şi eu parte. 

[...] 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: 

Consider justă orientarea tovarăşilor noştri în discuţiile ce le-au purtat. 

A fost bine că principalii purtători de cuvânt au fost tov. Maurer şi Bârlădeanu, 

[că] au dus la îndeplinire indicaţiile date [...]” 
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ANEXĂ 

 

Stenograma franceză  

a întrevederii I. Gh. Maurer – Charles de Gaulle   

 

Politica Guvernului român, spune Dl. Maurer, constă în principiu în a 

face să se asigure ca România să fie din nou România, cu alte cuvinte că ea şi-a 

redobândit independenţa. Fără îndoială, România de astăzi aparţine unui sistem 

de state socialiste şi acest sistem îi impune, ei ca şi tuturor membrilor 

[sistemului], anumite obligaţii. Guvernul român nu are intenţia de a rupe această 

solidaritate. Sub această rezervă, el [Guvernul român] înţelege că România 

există din nou prin ea însăşi. Tocmai cu această intenţie Guvernul român se 

străduie să-şi dezvolte relaţiile cu Occidentul. În această privinţă, el acordă 

Franţei, în funcţie de trecutul ca şi de prezentul ei, o importanţă deosebită.  

 În ceea ce priveşte economia, Dl. Maurer ar dori ca România să se poată 

sustrage dependenţei exclusive a ţărilor socialiste. Pentru aceasta, el admite ca 

schimburile de bunuri şi de servicii între România şi Franţa să se dezvolte Ca 

volum şi să se diversifice mai mult. 

 

   
 

 Charles de Gaulle (1890-1970) Ion Gh. Maurer (1902-2000) 

 

Dl. Maurer are în vedere pe de altă parte relaţii culturale mai strânse 

între cele două ţări. În această ordine de idei, el ne pune în gardă împotriva ideii 

de revigorare a Institutului Francez din Bucureşti. Într-adevăr, actualmente 

fiinţează în România un Institut de Limbi Străine în care idiomurile frecvent 

utilizate sunt studiate. Dacă un Institut Francez ar trebui creat, autorităţile 

sovietice se va folosi de prilej pentru a reclama deschiderea unui Institut Rus. 
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Aşadar, ar fi preferabil o cale de multiplicare a schimburilor individuale care 

trebuie căutată: Franţa ar primi şi forma un număr sporit de muncitori, ingineri 

şi tehnicieni români; ea ar punea la dispoziţia României tot mai numeroase 

monitoare. 

Pentru Dl. Maurer, această reînnoire a relaţiilor franco-române în 

domeniul economic şi în domeniul cultural ar trebui să conducă treptat la 

stabilirea pe baze noi a relaţiilor între cele două ţări. 

Generalul de Gaulle a răspuns Domnului Maurer că l-a ascultat cu 

atenţie, de asemenea chiar cu uimire. Dacă România de astăzi ar fi aceea pe care 

Dl. Maurer o reprezintă, nu ar exista nici un temei pentru care noi raporturi să nu 

se stabilească între această ţară şi Franţa. Generalul de Gaulle nu consideră, in 

fapt, că deosebirile de ordin ideologic ar putea deveni obstacole pentru relaţii 

satisfăcătoare între state, cel puţin dacă ideologia nu serveşte ca pretext în 

spiritul dominării. Dar timpurile in care dominaţia s-ar putea exersa oare nu sunt 

revolute? 

Generalul de Gaulle adaugă că el înţelege bine situaţia specială a 

României. Destinul acestei ţări, la sfârşitul ultimului război [mondial], a fost 

acela de-a se fi aflat lăsată la discreţia ruşilor în timp ce Occidentul s-a dat în 

lături. În consecinţă România a căzut sub controlul Uniunii Sovietice, adică sub 

dominaţia Rusiei eterne [...] Pentru ceea ce este România, a mai spus Generalul, 

ea nu a încetat de-a fie a însăşi. Iar o ocazie i se oferă astăzi pentru ca ea să 

reapară. Fără îndoială că, pentru acest motiv, Dl. Maurer se află la Paris. 

În cursul întrevederii, s-a convenit ca un protocol relativ la cooperarea 

franco-română în domeniul ştiinţific ar putea fi încheiat la capătul vizitei 

Domnului Maurer.  

Pe de altă parte, s-a convenit că discuţii s-ar putea angaja în luna 

septembrie, pe baza studiilor ce s-ar face în răstimp, cu scopul de-a se ajunge la 

un nou acord cultural. În aceeaşi manieră s-ar putea face eforturi pentru 

încheierea, la sfârşitul anului, a unui nou acord economic. Dl. Maurer a evocat 

de asemenea posibilitatea încheierii unui acord consular […] 

La sfârşitul întrevederii, Generalul l-a chestionat pe Dl. Maurer dacă lui 

i-ar fi fost îngăduit să se fi exprimat în aceeaşi termeni şi pe acelaşi ton în urmă 

cu cinci ani, trei ani şi chiar mai recent. 

Dl. Maurer i-a răspuns [Generalului] că aşa ceva n-ar fi fost posibil. 

Dacă lucrurile s-au schimbat de ceva timp, faptul survine pentru că chiar în 

Rusia sunt în curs evoluţii pe care nimeni nu le poate întrerupe. În vremurile lui 

Stalin cei mai mică veleitate de independenţă ar fi expus România zdrobirii. 

Nimeni nu putea accepta atunci cu inimă uşoară un asemenea risc. Astăzi este 

altfel. 
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N. Ceauşescu şi I. Gh. Maurer 

primesc în vizită pe Charles de Chambrun, 

secretar de stat pentru comerţul exterior al Franţei 

(Fototeca online a comunismului românesc, 486/1966) 

 

Pe de altă parte, ruptura dintre Rusia si China a schimbat ordinea 

lucrurilor în cadrul sistemului socialist. România nu este de acord, în toate 

privinţele, cu China. Dar trebuie admis că atitudinea adoptată de aceasta faţă de 

Rusia nu-i permite acesteia din urmă să mai acţioneze astăzi aşa cum ar fi făcut-

o ieri faţă de asociaţii ei. 

Generalul l-a întrebat pe Dl. Maurer de ce el s-a dus la Moscova înainte 

de-a veni la Paris. Dl. Maurer a răspuns că anumite cercuri sovietice i-au atribuit 

intenţia de a promova la Paris un limbaj ostil Rusiei. El s-a deplasat aşadar la 

Moscova pentru a elimina aceste bănuieli. El a întâmpinat unele dificultăţi în 

această privinţă. În cele din urmă el crede totuşi să fie reuşit să disipeze 

suspiciunea interlocutorilor săi [sovietici], care au părut să se fi acomodat 

finalmente cu voiajul său în Franţa: aceasta era pentru România o mare victorie. 

Dl. Maurer a declarat în cele din urmă că România se străduie să-şi 

dezvolte în mod egal relaţiile cu Germania Occidentală şi cu America. Dar cu 

Germania nu erau în discuţie decât relaţiile de afaceri. În ce priveşte America, 

aceasta n-a făcut în mister din gândurile ei ascunse. Pentru ea, orice apropiere de 

România, ca şi de Polonia ori Iugoslavia de altfel, tindea, în ultimă analiză, să 

detaşeze respectivele ţării de blocul socialist. Cu Franţa lucrurile ar fi diferite, 

iar aceasta pentru că în nici altă parte Dl. Maurer n-ar fi putut ţine un asemenea 

limbaj precum la Paris. 

Generalul de Gaulle a avut ocazia să sublinieze în cursul întrevederii că 

Hruşciov i-ar fi vorbit adesea în aceeaşi termeni precum cei utilizaţi de Dl. 

Maurer. Totuşi, vis-à-vis de Franţa, România şi Rusia erau în situaţii bine 

diferite. Problema germană nu se pune în raporturile între Paris şi Bucureşti: ea 

se află constant în spatele relaţiilor între Paris şi Moscova şi acesta-i motivul 

pentru care, pentru moment, nu se punea posibilitatea unui acord profund între 

Franţa şi Rusia. Un asemenea obstacol nu există între România şi Franţa.  
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(„Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2009; traducere după documentul original 

descoperit în Arhivele Ministerului de Externe al Franţei, Paris, 28 iulie, 1964). 

 



 407 

4 şi 9-10 SEPTEMBRIE 1965, MOSCOVA: 

N. CEAUŞESCU ŞI LIDERII SOVIETICI 

Fără pretenţii nejustificate, dar de aproximativ un secol mai multe 

probleme capitale (de ordin teritorial, ideologic ori economico-financiar) se află 

la originile disputelor dintre Moscova şi Bucureşti
1
, contradicţiile manifestate 

conducând într-un rând la un război deschis între 1941 şi 1944. Războiul din 

Est, angajat de Ion Antonescu alături de Germania şi aliaţii ori sateliţii ei, a 

purtat de la un capăt la altul (22 iunie 1941 – 23 august 1944) un caracter 

drept şi naţional
2
, de eliberare necondiţionată a provinciilor istorice 

(Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa), ocupate sub ameninţarea 

forţei de U.R.S.S. în iunie – iulie 1940. 

În contextul examinat, problema Tezaurului Băncii Naţionale a 

României trimis în 1916-1917 la Moscova şi-a aflat, în chip adecvat, rolul său în 

abordările, preocupările şi acţiunile liderilor politici, diplomatici, militari sau 

finanţiştilor de la Bucureşti, atât în perioada ce a prefaţat al doilea război 

mondial ori în anii conflagraţiei din 1939-1945
3
, cât şi după 1944/1945, când la 

Bucureşti s-a instalat regimul de dictatură comunistă
4
. 

                                      
1
 Vezi, în mod special, Grigore Gafencu, Preliminarii la Războiul din Răsărit, 

traducere, Bucureşti, Editura Globus, 1996 (ed. originală – Fribourg, 1944); Georges 

Cioranescu şi colaboratori,  Aspects des relations russo-roumaines, I, Paris, Minar, 1967; 

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri, 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

2003 (cu referi la tentativele Mareşalului Antonescu de-a captura Tezaurul de la ruşi în 

1941-1942, p. 202 şi urm.). Pentru istoriografia epocii, cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, 

România şi al doilea război mondial. O bibliografie, Iaşi, Editura Academiei, 1981; ed. a 

II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (cu trimiteri la zi pentru contribuţiile consacrate 

participării României la Campania din Est, 1941-1944). 
2
 În nici un caz nu a fost, cum se mai afirmă pe ici-pe acolo, în mod complet 

eronat, că ar fi fost în discuţie un … „război antisemit”?! (cf. Emilian Bold, Răzvan 

Ovidiu Locovei,  Relaţiile româno-sovietice, 1918-1941, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 

2008, p. 295). 
3
 Vezi Mihail Gr. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti, Editura 

Saeculum I.O., 2002 (ed. originală – Bucureşti, 1934); C. I. Băicoianu, Istoria politicii 

noastre monetare şi a Băncii Naţionale, 1914-1920, vol. III, Bucureşti, 1933; Viorica 

Moisuc şi colaboratori, eds., Tezaurul României la Moscova. Documente (1916-1917), 

Bucureşti, Editura Globus, 1993; Viorica Moisuc, Romania´s Treasure  Evacuated to 

Moscow in 1916 and Confiscated by the Soviets. A Present International Problem, 

Timişoara, Editura Augusta, 2001; Cristian Păunescu, Marian Ştefan, eds., Tezaurul 
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Nu a fost de fel surprinzător că Nicolae Ceauşescu, recent instalat şi 

confirmat de Congresul P.C.R. în „vârful piramidei” politice de la Bucureşti, 

efectuând prima sa vizită la Moscova în calitate de lider, a apreciat necesar să 

ridice deschis, cu brutalitate chiar, în faţa conducerii de la Kremlin (Leonid I. 

Brejnev, Alexei N. Kosîghin, Andrei A. Gromîko, Iuri V. Andropov ş.a.) 

problema Tezaurului.  

Stenograma întrevederilor de la Moscova din septembrie 1965, publicată 

fragmentar în anexa prezentului capitol, atestă elocvent – dacă mai era nevoie – 

în ce măsură Nicolae Ceauşescu, alături ori deopotrivă cu alte chestiuni pendinte 

între România şi U.R.S.S. în epocă (arhivele P.C.R. de la Moscova, dosarele 

Dunării de Jos, ale dublei cetăţenii ori ale vizelor reciproce etc.), a insistat 

asupra Tezaurului. În acest scop, la întrevederile cu liderii sovietici din zilele de 

4 şi 9-10 septembrie 1965 Ceauşescu a beneficiat excelent de susţinerea unora 

dintre colaboratorii săi eminenţi – I. Gh. Maurer, Al. Bârlădeanu şi Paul 

Niculescu-Mizil, el însuşi asumându-şi – după cum se poate lesne constata din 

documente – conducerea cu brio a „ostilităţilor”. 

Şi, trebuie apreciat, fără nici o reţinere pornită din varii considerente 

subiective, că a făcut-o magistral! 

 

                                                                                                    
Băncii Naţionale a României la Moscova. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Magazin Istoric, 1999; Gh. Buzatu, România şi marile Puteri, p. 202 şi urm. 
4
 Vezi acad. G. Oprescu şi colaboratori, Studii asupra Tezaurului restituit de 

U.R.S.S., Bucureşti, Editura Academiei, 1958; Gh. Buzatu, Românii în arhivele 

Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996; ed. a II-a anastatică, Iaşi, 

Tipo Moldova, 2010; Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi 

Iliescu, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1998; Cristian Păunescu, Marian 

Ştefan, eds., Tezaurul BNR, passim; Petre Otu, Sub semnul marilor dispute. Prima 

vizită a lui Nicolae Ceauşescu la Moscova, în „Revista de Istorie Militară”, nr. 2/2001; 

„Dosarele Istoriei”, 11/2001, număr special – Problemă a trecutului, problemă a 

prezentului: Tezaurul României la Moscova; Mioara Anton, Limitele suveranităţii. 

Vizita lui Nicolae Ceauşescu la Moscova, septembrie 1965, I-II, în „Arhivele 

Totalitarismului”, 36-37, 38-39/2002-2003; Pavel Ţugui, Hruşciov, Gheorghiu-Dej şi 

Tezaurul României de la Moscova, în „Dosarele Istoriei”, nr. 6/2003, p. 55-61. 
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ANEXĂ 

 

Fragmente din stenograma discuţiilor desfăşurate la Moscova  

între delegaţiile de partid şi de stat română şi sovietică,  

cu ocazia vizitei în U.R.S.S. a celei dintâi,  

între 3 şi 11 septembrie 1965  

 

La discuţii au participat: 

- din partea română tovarăşii: Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, 

Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, Manea 

Mănescu, Corneliu Mănescu, Nicolae Guină, Andrei Păcuraru; 

- din partea sovietică tovarăşii: L. I. Brejnev. A. N. Kosîghin, N. V. 

Podgornîi, A. N. Şelepin, I. V. Andropov, A. A. Gromîko, N. V. Novikov, P. F. 

Lomako, I. K. Jegalin, L. F. Ilicev. 

Au tradus tovarăşii: Roşu Gheorghe şi Papkin Alexandr Vasilievici. 

Au stenografiat tovarăşii: Mateescu Constantin şi Gheorghiţă Elena. 

Discuţiile au început la ora 10,00. 

 

Tov. L. I. Brejnev: Permiteţi-mi să exprim satisfacţia noastră comună 

pentru faptul că aţi găsit timp să veniţi în U.R.S.S. Ne cunoaştem, toţi sunteţi 

prietenii noştri vechi. Încă o dată vă salutăm în mod cordial, aici, la Kremlin. 

Ne exprimăm satisfacţia pentru faptul că avem posibilitatea să facem un 

schimb de păreri deschis, în mod frăţesc, într-un cerc larg de probleme legate de 

întărirea prieteniei noastre. Sunt convins că ne vom referi şi la probleme ale 

situaţiei internaţionale care interesează ţările noastre, partidele noastre. Desigur, 

în cadrul discuţiilor vom atinge şi problemele care interesează în mod nemijlocit 

cele două ţări ale noastre. 

Aşa cum v-am spus şi atunci când am fost la dv., la congres, toţi 

tovarăşii noştri vor să vă vadă aici. Ieri şi astăzi dv. aţi văzut confirmarea celei 

mai mari satisfacţii a noastre. Este foarte bine că acordaţi un timp. Deşi nu prea 

mare, călătoriei prin ţara noastră. Consider că acest fapt are o mare importanţă. 

Dv. Puteţi vedea succesele noastre şi ceea ce este important, vă veţi 

întâlni cu oamenii muncii. Aceasta, de asemenea, are o mare importanţă. 

Conform tradiţiei care s-a statornicit la noi, tratativele încep prin 

acordarea cuvântului, mai întâi, oaspeţilor. Dacă această practică vă este 

acceptabilă, propunem ca şi astăzi să continuăm tradiţia statornicită la noi. 

Tov. N. Ceauşescu: De acord. 

Mai întâi dorim să exprimăm, încă o dată, satisfacţia delegaţiei noastre 

pentru invitaţia de a vizita Uniunea Sovietică şi de a avea convorbiri cu 

conducerea de partid şi de stat sovietică, cu tovarăşii Brejnev, Kosîghin şi 

celorlalţi tovarăşi. Cu acest prilej, permiteţi-mi să transmit conducerii partidului, 

guvernului, poporului sovietic şi personal tovarăşilor Brejnev, Kosîghin şi 

celorlalţi tovarăşi, un salut din partea conducerii partidului şi guvernului nostru.  
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Tov. L. I. Brejnev: Vă mulţumesc. 

Tov. N. Ceauşescu: Şi noi considerăm că este bine că ne-am înţeles să 

facem această vizită, să avem aceste discuţii. Suntem bucuroşi că astăzi ne aflăm 

aici şi începem discuţiile. 

De la început vreau să subliniez că delegaţia noastră a venit în Uniunea 

Sovietică animată de dorinţa sinceră de a face un schimb deschis de păreri 

asupra problemelor care pot face obiectul discuţiilor noastre. Sunt probleme de 

interes comun care privesc în primul rând partidele, guvernele şi popoarele 

noastre. Sunt însă şi probleme de interes general care, de asemenea, interesează 

popoarele, partidele şi guvernele noastre şi sunt desigur probleme ale situaţiei 

internaţionale care trebuie să ocupe un loc important în discuţii. 

 

  
 

După „schimbarea de gardă” din 1964 la Kremlin: 

Marele absent, N. S. Hruşciov (1894-1971) Noul lider, L. I. Brejnev (1906-

1982) 

 

Eu aşi dori să subliniez faptul că în problemele fundamentale ale 

contemporaneităţii părerile noastre sunt aceleaşi sau în orice caz foarte 

apropiate. Mă refer la problemele luptei pentru pace, luptei pentru socialism, 

luptei împotriva imperialismului, pentru eliberare naţională ş. a. m. d. De aceea, 

considerăm că pornind de la acestea, discuţiile noastre vor avea rezultate bune. 

În ce priveşte problemele din România, aţi fost la Congresul nostru, aţi 

văzut preocupările, munca partidului, a poporului nostru. N-aş vrea să mă opresc 

în mod deosebit asupra acestor probleme, dacă, bineînţeles, nu sunt probleme 

care vă interesează şi despre care v-am putea informa. 

După ce aţi plecat, am adoptat Constituţia, am schimbat denumirea ţării 

în Republica Socialistă România. Hotărârile luate la Congres au fost primite cu 

entuziasm de întregul popor şi, desigur, de abia acum începe munca pentru 
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realizarea lor. Avem însă toate condiţiile ca hotărârile Congresului să fie 

îndeplinite. 

Situaţia economică, în general, este bună. Pe primele şapte luni ale 

acestui an, planul a fost depăşit şi probabil că şi până la sfârşitul anului vor fi 

ceva depăşiri per total. În industrie, lucrurile merg deocamdată bine. Desigur, 

sunt domenii în care ne gândim să aducem ceva îmbunătăţiri, în sensul celor 

arătate la Congres: îmbunătăţirea planificării, a conducerii economiei, întărirea 

controlului – măsuri pe care în prezent le studiem, pentru a aduce îmbunătăţiri 

continui muncii noastre. Însă, în general, trebuie spus că nu sunt probleme 

deosebite în acest sector. În agricultură, lucrurile nu merg tocmai ca în industrie, 

însă în general, situaţia este satisfăcătoare. Dacă avem în vedere ceea ce dorim şi 

ceea ce poate da agricultura, noi nu suntem mulţumiţi. Recolta de grâu din anul 

acesta este bună; după calculele de până acum este cea mai bună recoltă pe care 

am avut-o vreodată. În ce priveşte producţia de porumb, situaţia se pare că va fi 

ceva mai proastă decât anul trecut, deoarece în ultimele două luni am avut 

secetă. 

Tov. L. I. Brejnev: În ce priveşte recolta de grâu, dacă îmi aduc bine 

aminte, media pe ţară este de 2 700kg la hectar. 

Tov. N. Ceauşescu: Media pe ţară este de 2 000 kg la hectar. În 

gospodăriile de stat media este mai mare. 

Tov. L. I. Brejnev: Este o recoltă bună. 

Tov. N. Ceauşescu: În general, ne asigurăm necesarul şi probabil vom 

avea şi ceva disponibil. 

 

 
 

U.R.S.S. şi România, în cadrul Tratatului de la Varşovia:  

De la cooperare la discordie 

(Fototeca online a comunismului românesc, 183/1966) 

 

În sensul celor ce am discutat la Congres, ne gândim să aducem unele 

îmbunătăţiri în ce priveşte cooperativele agricole de producţie, prin crearea unor 

organe speciale raionale, regionale şi a unui organ central de conducere a 

cooperativelor agricole de producţie. Acum, se studiază aceste măsuri şi până la 

sfârşitul anului dorim să le discutăm şi la o plenară a Comitetului Central.  
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Tov. L. I. Brejnev: În raport şi în cuvântările ţinute la Congres, s-a 

vorbit de măsurile şi perspectivele irigaţiilor. Tovarăşii au dat exemple în sensul 

că există resurse locale de apă care pot fi folosite pentru irigaţii. 

Tov. N. Ceauşescu: Deocamdată, stăm prost cu irigaţiile. În ce priveşte 

apa avem posibilităţi, avem şi mijloace materiale ca să facem mai mult în 

această direcţie, ca să nu mai aşteptăm ploaie de la Dumnezeu. 

Tov. L. I. Brejnev: Acolo unde am stat, la 40 km de Bucureşti, am văzut 

suprafeţe masive cu porumb irigat cu ajutorul aspersoarelor. 

Tov. N. Ceauşescu: Acestea sunt câteva idei în ce priveşte situaţia 

economiei. 

Aprovizionarea populaţiei este bună; în general starea de spirit a 

întregului popor este bună. La fel în ce priveşte partidul. Aţi văzut la Congres că 

partidul îşi îndeplineşte în bune condiţii rolul de conducător, se bucură de 

încredere şi de sprijin în mase. 

Aşa cum s-a subliniat şi la Congres şi cu alte ocazii, baza politicii 

externe a ţării noastre o constituie colaborarea cu toate ţările socialiste. Acordăm 

o atenţie deosebită şi considerăm că prietenia şi colaborarea cu Uniunea 

Sovietică este o problemă primordială a politicii noastre externe. Partidul şi 

guvernul nostru apreciază că colaborarea dintre ţările noastre se desfăşoară pe 

principii juste. Avem ţeluri comune, suntem vecini şi avem toate condiţiile ca să 

dezvoltăm şi să întărim relaţiile noastre de colaborare în toate domeniile de 

activitate. Între partidele noastre au loc schimburi de vizite, de experienţă, de 

delegaţii pe linia organizaţiilor obşteşti. Într-un cuvânt, putem spune că avem 

toate condiţiile pentru ca prietenia şi colaborarea dintre partidele şi popoarele 

noastre să se dezvolte continuu.  

Sigur că mai apar probleme şi vor mai apare; aşa este viaţa. Dar acestea 

nu pot împiedica ca între partidele, popoarele, ţările noastre să fie relaţii bune, 

de colaborare. 

Este cunoscut că, în ultimii ani, au intervenit unele lucruri care, dacă se 

poate spune aşa, au produs anumite animozităţi sau au umbrit într-o anumită 

măsură relaţiile bune. În orice caz, ele n-au servit cu nimic întăririi prieteniei şi 

colaborării. Noi considerăm că ester bine ca în cadrul discuţiilor noastre să 

clarificăm toate problemele care s-au ivit şi împreună să căutăm soluţionarea lor, 

corespunzător intereselor ambelor noastre partide şi popoare, prieteniei dintre 

partidele şi popoarele noastre. Considerăm că este bine şi necesar să punem 

deschis toate problemele chiar atunci când unele dintre ele nu sunt chiar aşa de 

plăcute. Dacă vom proceda astfel, vom găsi căile de limpezire a acestor 

probleme. În felul acesta vom netezi căile pentru dezvoltarea continuă a 

prieteniei noastre. 

Desigur, tovarăşi, noi avem în vedere că este posibil ca în anumite 

probleme părerile noastre să nu fie chiar aceleaşi, dar consideră că aceasta nu 

împiedică discutarea problemelor respective. Dacă nu vom reuşi ca în toate 

problemele să ajungem la un punct de vedere comun, o să le lăsăm de o parte şi 
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vom vedea. Viaţa va confirma, va ajuta la clarificarea lor. În orice caz, 

considerăm că părerile deosebite într-o problemă sau alta nu trebuie să dăuneze 

relaţiilor de colaborare şi de prietenie dintre popoarele noastre. Dimpotrivă, 

tocmai relaţiile de prietenie dintre partidele şi popoarele noastre fac necesar ca 

toate problemele care se ivesc să fie discutate deschis, în spiritul încrederii şi 

respectului reciproc. 

În acest spirit, la tratativele şi discuţiile de astăzi, şi în zilele următoare, 

delegaţia noastră va aborda problemele care consideră că este necesar să fie 

lămurite împreună. 

Suntem convinşi că discuţiile dintre delegaţiile noastre vor ajuta la 

clarificarea problemelor şi vor contribui la dezvoltarea colaborării şi prieteniei 

dintre ţările noastre. 

Acum aş dori să mă refer la câteva probleme pe care noi le denumim 

„bilaterale”. Aş începe cu problemele economice.  

În ce priveşte problemele colaborării şi ale schimburilor economice în 

anii următori, acum câteva zile, conform înţelegerii pe care am avut-o, a fost aici 

tovarăşul Bârlădeanu. El a ridicat problemele referitoare la lărgirea schimburilor 

economice pe perioada 1966-1970. Nu vreau să mă opresc asupra acestor 

probleme, deoarece faţă de ceea ce s-a spus cu această ocazie, n-avem nimic în 

plus. Desigur, aşteptăm răspuns don partea dv. la problemele ridicate de noi. 

 

 
 

Fototeca online a comunismului românesc (424/1966) 

 

A doua problemă este problema uraniului, de asemenea, ridicată de 

tovarăşul Bârlădeanu. El a mai pus problema înţelegerii care există între noi 

privind metalul. Nici referitor la aceste probleme nu vreau să mai spun nimic, 

pentru că urmează, de asemenea, să primim răspuns. Tot cu această ocazie, 

tovarăşul Bârlădeanu a ridicat problema privind sistemul de plată a creditelor 

pentru tehnica militară. Nu voi ridica aici nici această problemă. 

În legătură cu colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică dintre ţările 

noastre propunem să înfiinţăm, dacă şi dv. vreţi fi de acord, o Comisie mixtă 

permanentă guvernamentală de colaborare economică. Considerăm că această 
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Comisie ar prezenta importanţă pentru întărirea colaborării economice şi 

tehnico-ştiinţifice. 

O altă problemă, pe care noi am dori s-o ridicăm este problema 

tezaurului care se află în păstrare în Uniunea Sovietică încă din 1917. Dacă 

sunteţi de acord, tovarăşul Bârlădeanu va arăta câteva aspecte legată de această 

problemă. 

Tov. Alex. Bârlădeanu: Problema tezaurului român depozitat la 

Moscova este suficient de cunoscută şi această situaţie îmi dă posibilitatea să fiu 

scurt şi să mă mărginesc numai la împrospătarea câtorva elemente esenţiale. 

În cursul primului război mondial, în condiţiile când o parte in teritoriul 

român era ocupat de trupele germane, între guvernele român şi rus din acea 

perioadă a intervenit o înţelegere prin care, pentru a pune în siguranţă şi a se 

evita o eventuală cădere în mâinile germanilor, urma să se depoziteze în Rusia 

tezaurul de aur şi alte valori ale economiei noastre naţionale, precum şi valorile 

aparţinând Casei de Economii şi Consemnaţiuni române. 

Ca urmare a acestei înţelegeri, în decembrie 1916, au fost transportate la 

Moscova un număr de 1 738 casete conţinând aproape întregul tezaur al Băncii 

Naţionale Române, precum şi două casete cu bijuterii ale fostei Case regale. 

Toate casetele au fost depozitate la Kremlin, într-un compartiment rezervat 

Băncii de Stat a României, aici în Sala Armelor. 

În iulie 1917, s-a efectuat un al doilea transport, conţinând 188 casete cu 

restul tezaurului în aur şi cu alte valori ale Casei de Depuneri. În total, s-au 

depozitat la Moscova 93 452 kg aur fin, aproape în întregime format din monede 

de aur şi o serie de valori istorice şi artistice. 

În timpul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie şi în perioada care a 

urmat, guvernul sovietic nu a restituit acest tezaur. Lenin, într-o telegramă din 

1918 către V. A. Antonov-Ovseenko, scria: (citez după ediţia rusă, volumul 50, 

pagina 44) 

„Bogatele valori ale guvernului român trebuie păstrate cu cea mai mare 

grijă spre a fi predate în bună stare poporului român după doborârea 

contrarevoluţiei române”. 

În două rânduri, în 1935, după reluarea relaţiilor diplomatice şi în 1956, 

ne-au fost restituite o parte din aceste lăzi depuse, conţinând arhivă, documente 

istorice, opere de artă, unele din ele importante pentru ţara noastră, însă nu a fost 

restituit tezaurul de aur al Băncii Naţionale care reprezenta acoperirea monedei 

naţionale şi o mare avuţie a poporului român. 

Astăzi, în cadrul relaţiilor5 noi existente între ţările socialiste, între două 

popoare care construiesc socialismul şi comunismul, noi ridicăm faţă de dv. 

problema restituirii acestui depozit de aur către adevăratul său proprietar – 

poporul român. Considerăm că această restituire, în afară de o anumită 

importanţă economică pentru ţara noastră, are şi o deosebită semnificaţie 

politică, atât prin faptul că se înfăptuieşte ceea ce încă Lenin considera că 
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trebuie înfăptuit, cât şi prin faptul că ar ilustra relaţiile de înaltă principialitate pe 

care se bazează prietenia şi colaborarea frăţească dintre popoarele noastre. 

Tov. N. Ceauşescu: Cu aceste probleme eu aş epuiza aşa-zis grupul de 

probleme economice bilaterale. 

Sunt câteva probleme pe care le-am intitula probleme politice pe care, de 

asemenea, vrem să le punem în faţa dv. 

Prima problemă se referă la modificarea articolului 20 din Convenţia 

privind administraţia Dunării de Jos. Pentru a expune această problemă, dacă 

sunteţi de acord, dau cuvântul tovarăşului Maurer. 

Tov. L. I. Brejnev: Vă rog. 

Tov. I. Gh. Maurer: Aceasta este, de asemenea, o problemă foarte 

cunoscută. Articolul 20 din Convenţia Dunării pe care am semnat-o cu toţii în 

1948 prevede crearea unei administraţii mixte româno-sovietice în vederea 

executării lucrărilor de hidroamelioraţii şi de navigaţie în sectorul Brăila – braţul 

Chilia. În felul acesta, Uniunea Sovietică a obţinut dreptul să participe direct la 

administraţia unui sector al Dunării de 174 km, deşi este riverană pe 54 km, iar 

lucrările hidrotehnice sunt necesare numai pe braţul Sulina, care este un teritoriu 

exclusiv românesc. 

În 1957, s-a încheiat un protocol între ţările noastre. Prin acest protocol, 

Uniunea Sovietică se retrage din administraţie, fără însă să se modifice articolul 

20 din Convenţia Dunării, care prevede caracterul mixt româno-sovietic al 

acestei administraţii. Printr-o scrisoare anexată la acest protocol, Uniunea 

Sovietică s-a angajat să ceară modificarea articolului 20 din Convenţia Dunării, 

însă situaţia politică nu făcea tocmai oportună modificarea, în acest moment, a 

articolului 20 din Convenţia Dunării. Acesta a fost şi motivul pentru care nu s-a 

procedat imediat la modificarea lui. 

La cererile părţii române Uniune Sovietică a răspuns că deşi consideră 

necesar ca acest articol 20 să fie modificat, nu este indicat să se aducă modificări 

Convenţiei Dunării, existând pericolul ca şi alte state să propună modificări 

eventual neconvenabile. 

Noi trebuie să mărturisim aici părerea noastră în conformitate cu care 

socotim că această Convenţie a Dunării are destule lucruri nepotrivite cu relaţiile 

juste întemeiate între state, întrucât cuprinde reglementări care tind să dea 

Comisiei Dunării un caracter suprastatal. Dar, problema care se pune în 

momentul de faţă este să abrogăm articolul 20 din această Convenţie care, în 

fapt, prin înţelegerea dintre noi, nu mai are nici un obiect, dat fiind faptul că 

Uniunea Sovietică s-a retras din această administraţie mixtă şi a convenit să 

ceară modificare articolului 20.  

Iată pentru ce, delegaţia noastră socoteşte că este bine să punem ordine şi 

în această treabă, făcând acum ceea ce ne-am înţeles să facem, adică să scoatem 

din Convenţia Dunării acest articol. Nu este nici un fel de primejdie ca vreun 

stat dintre semnatarii Convenţiei să se opună acestei modificări, întrucât ele au 

luat act de retragerea Uniunii Sovietice din această administraţie, fără a protesta. 
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Tov. L. I. Brejnev: Nu cunosc conţinutul exact al articolului 20 şi 

vorbesc numai pe baza celor spuse de tovarăşul Maurer şi anume că articolul 10 

dă dreptul pentru o zonă de 120 km … 

Tov. I. Gh. Maurer: 174 km. 

Tov. L. I. Brejnev: În timp ce teritoriul nostru pe Dunăre este de 54 km. 

Am înţeles eu just că problema constă în modificarea sferei de acţiune a 

administraţiei de la 174 km, la 54 km? 

Tov. I. Gh. Maurer: Să se modifice în sensul de a se lăsa prescripţiunile 

generale ale Convenţiei Dunării, în conformitate cu care, fiecare stat 

administrează malul care este al său şi, sigur, navigaţia pe partea de fluviu care 

constituie partea sa. Atunci nu este nevoie de nici un fel de administraţie mixtă 

şi nici nu mai este de fapt din 1957; fiecare stat administrează malul său în 

conformitate cu obligaţiile care îi revin din Convenţia Dunării: întreţine 

navigaţia.  

Tov. L. I. Brejnev: Această problemă se referă numai la interesele 

ţărilor noastre sau şi [la] ale altor ţări riverane? 

Tov. I. Gh. Maurer: Administraţia Gurilor Dunării de Jos se referă la 

navigaţie în general. Înainte de toate, această problemă priveşte ţările noastre 

pentru că administraţia este mixtă conform articolului 20. 

Tov. L. I. Brejnev: Am vrut numai să precizez. 

Tov. I. Gh. Maurer: De fapt, administraţia a devenit unică pentru că 

Uniunea Sovietică s-a retras din ea şi administrează numai malul său, iar 

România administrează malul său. Este vorba pur şi simplu de consacrarea în 

text a unei situaţii pe care noi am stabilit-o încă din 1957. 

Tov. L. I. Brejnev: Bine, vom studia. 

Tov. N. Ceauşescu: De fapt această problemă se referă la un lucru care 

este reglementat printr-o înţelegere între noi din 1957. Conform acestei 

înţelegeri, Uniunea Sovietică a considerat că nu este justă această administraţie 

mixtă şi ca atare a propus s-o desfiinţăm. Problema a fost ridicată de Uniunea 

Sovietică. Deci, ar fi bine să facem şi în Convenţie modificarea respectivă. 

O altă problemă pe care am dori s-o ridicăm se referă la arhiva ilegală a 

Partidului Comunist Român, care se găseşte la Moscova de pe timpul când o 

parte a conducerii noastre lucra aici la Comintern. Este vorba şi de arhiva de 

stat, din care o parte, de asemenea, se găseşte la Moscova. 

Dacă sunteţi de acord, dau cuvântul tovarăşului P. Niculescu-Mizil, care 

va arăta în ce constă această problemă.  

Tov. Paul Niculescu-Mizil: Tovarăşi, după cum este cunoscut, partidul 

nostru a trimis de-a lungul anilor secţiei noastre a Internaţionalei Comuniste la 

Moscova materiale privitoare la mişcarea muncitorească din România, la 

activitatea Partidului Comunist Român. Aceste materiale au constituit arhiva 

secţiei române a Internaţionalei Comuniste. 

După eliberarea ţării noastre, două grupe de cercetători ai Institutului de 

Istorie a Partidului nostru, cu aprobarea Comitetului Central al P. C. U. S., au 
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cercetat o parte a acestei arhive şi au primit microfilme după unele dintre 

documentele care se află la dv. 

Ce problemă ridică delegaţia noastră? 

Aceste arhive cuprind materiale care oglindesc întreaga istorie a 

partidului nostru de la înfiinţarea sa până la eliberarea ţării. Pentru a ne da seama 

de valoarea ei, mă voi referi la cuprinsul unora dintre materiale: referate şi 

scrisori provenite de la membrii Partidului Socialist din România – fracţiunea 

ilegală a acestui partid din 1919-1920; rapoarte, dări de seamă, scrisori ale 

organelor locale de partid, sindicale către Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român; informări şi rezoluţii despre Congresele partidului – 

Congresul al III-lea, Congresul al IV-lea; stenogramele şi documentele unor 

conferinţe de partid; ale plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român; scrisori ale Secretariatului Comitetului Central către Biroul Politic; 

scrisori ale unor cadre de conducere ale partidului către forurile conducătoare 

ale partidului; instrucţiunile conducerii partidului către organele sale. 

De asemenea, au fost trimise ziarele editate de partid, ilegale, legale sau 

semi-legale, începând cu gazete de uzină şi sfârşind cu organele centrale de 

presă. 

 

 
 

Brejnev şi Ceauşescu 

 

Arhive asemănătoare s-au format din documentele organizaţiilor de 

masă, ale U.T.C.-ului, sindicatelor. Ajutorul Roşu: unele materiale ale 

Ajutorului Roşu sunt, de exemplu, scrisori ale umor deţinuţi politici sau către 

deţinuţi politici din regimul burghezo-moşieresc. 

Vă daţi seama, tovarăşi, ce imensă valoare pentru partidul nostru, pentru 

cunoaşterea şi studierea istoriei partidului au aceste documente. Vreau să 

subliniez că foarte multe din aceste documente sunt absolut unicate. În anii aceia 

de ilegalitate, nu se păstra arhiva în ţară, pentru a nu cădea în mâinile organelor 

de represiune. Trimiterea acestor materiale la Moscova era legată de nădejdea, 

că după eliberarea ţării, ele vor constitui fondul de arhivă al partidului nostru. 
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Părerea partidului nostru este că toate materialele trimise din ţară către 

secţia română a Internaţionalei Comuniste constituie fonduri de arhivă ale 

partidului nostru şi ele trebuie să fie organizate şi gospodărite de partidul nostru. 

De aceea, delegaţia noastră ridică problema trimiterii acestor materiale în 

original în ţara noastră. 

 

 
 

Alexei Kosîghin (1904-1980) 

 

A doua prolemă este următoarea. În afara documentelor despre care am 

vorbit, în arhiva Internaţionalei Comuniste sunt numeroase materiale care 

cuprind date despre mişcarea muncitorească din România, despre activitatea 

partidului nostru. Mă refer la materialele organelor de conducere ale 

Internaţionalei Comuniste, analize asupra situaţiei din România, hotărâri etc. 

A treia chestiune. La Congresele şi plenarele Cominternului, în aparatul 

acestuia, au lucrat activişti ai partidului nostru. Solicităm să se pună la dispoziţia 

partidului nostru autobiografii, fişe biografice sau alte materiale biografice 

despre aceşti tovarăşi. 

Tov. N. Ceauşescu: În legătură cu această chestiune, am dori să ni se 

dea documentare privitoare la unii activişti ai partidului nostru, care în perioada 

1936-1937 au fost condamnaţi aici. Noi n-am clarificat, până acum, situaţia lor 

şi avem obligaţii în ţară; ei au familii, rude şi trebuie să le clarificăm situaţia. 

Tov. Paul Niculescu-Mizil: O ultimă chestiune este în legătură cu 

arhivele de stat. În arhivele de stat din Uniunea Sovietică sunt numeroase 

materiale care se referă la aspecte importante din istoria ţării noastre, la relaţiile 

de-a lungul timpurilor între Ţările Române şi ţara dv. Întrucât aceste materiale 
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sunt de un deosebit folos pentru studierea problemelor istoriei ţării, ridicăm 

problema de a primi sprijin pentru cercetarea acestor arhive ale statului de către 

cercetătorii din ţara noastră şi a primi acele documente sau materiale după 

documentele care cuprind relatări, informaţii despre ţara noastră. 

Documentele despre care am vorbit, îndeosebi cele de partid, au pentru 

noi o mare însemnătate pentru elaborarea istoriei partidului şi a patriei noastre. 

Îmi exprim speranţa că examinarea lor va prilejui găsirea soluţiilor celor 

mai potrivite pentru dezvoltarea acestei situaţii. 

Tov. N. Ceauşescu: mai sunt două probleme pe care am dori să le 

ridicăm pentru a fi studiate şi pentru a stabili de comun acord cum să fie 

rezolvate. Prima se referă la problema cetăţenilor care au dublă cetăţenie – 

română şi sovietică. 

Noi am propune să ne gândim la o convenţie care să lămurească şi să 

stabilească principiile de soluţionare a acestei probleme. Desigur, această 

problemă ar urma să fie rezolvată de ministerele de Externe şi când se va ajunge 

la o soluţie acceptabilă, s-o examinăm. În momentul de faţă, propunem să cădem 

de acord în mod principial, urmând ca ulterior să se găsească soluţiile practice 

de rezolvare. 

Tov. A. N. Kosîghin: Aveţi în vedere şi pe cei care au plecat din 

Uniunea Sovietică şi anume ca ei să primească cetăţenia dv.? Noi avem o lege 

conform căreia nu le putem retrage cetăţenia. 

Tov. I. Gh. Maurer: Aceasta este problema care comportă oarecare 

delicateţe sub aspecte juridice. Tocmai pentru aceasta este bine să se întâlnească 

reprezentanţii ministerelor de Externe, care sunt mai versaţi în problemele 

acestea, şi să găsească o soluţie, căreia îi vom da consacrarea pe care o vom 

crede de cuviinţă. Trebuie menţionat că propunerea a fost făcută de dv. şi noi 

suntem de acord să rezolvăm această problemă. 

Tov. L. I. Brejnev: O să dăm însărcinări în această privinţă. 

Tov. N. Ceauşescu: A doua problemă este în legătură cu încheierea unei 

convenţii pentru desfiinţarea vizelor de intrare şi ieşire, precum şi a vizelor de 

tranzit. Propunerea a fost făcută de Uniunea Sovietică cu un an în urmă. Noi 

suntem de acord. De asemenea, ar urma ca ministerele de Externe să găsească 

soluţionarea acestei probleme. 

Tov. L. I. Brejnev: De acord. 

Tov. N. Ceauşescu: Cu aceasta am epuizat prima parte, pe care noi am 

intitulat-o probleme bilaterale. Dacă sunteţi de acord, aş trece mai departe la 

problemele pe care noi le-am denumit multilaterale, adică probleme care privesc 

şi alte ţări socialiste. 

[…] 

Tov. L. I. Brejnev: […] Aceasta [problema tezaurului României la 

Moscova] este o chestiune foarte mare. De aceea, noi [partea sovietică] am ajuns 

la concluzia să considerăm această problemă îngropată, pornind de la ideea 

colaborării noastre frăţeşti în continuare. 
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Tov. A. N. Kosîghin: […] Consider justă propunerea tovarăşului 

Brejnev de a socoti problema închis; aceasta nu este o chestiune pe baza căreia 

trebuie să întărim prietenia dintre noi. 

Tov. L. I. Brejnev: […] Iată de ce, având în vedere situaţia de fapt – 

transportarea acestui tezaur şi de fapt jefuirea de către albgardişti a acestor 

valori, având în vedere vechimea de 50 de ani a problemei şi noile relaţii 

socialiste care s-au stabilit între noi -, are dreptate tov. Kosîghin care a spus că 

nu este folositor nici pentru Dv., nici pentru noi să scoatem la suprafaţă această 

problemă. Noi suntem convinşi că aceasta nu va sluji ca un exemplu bun pentru 

nimeni. 

Tov. I. Gh. Maurer: Aşa dori să spun numai un cuvânt. A continua 

discuţia în momentul de faţă mi se pare că este fără sens. Impresia mea este că în 

momentul de faţă nu putem avea nici un fel de idee că vă convingem de punctul 

nostru de vedere. 

Trebuie să mărturisesc cinstit, nici ceea ce Dv. aţi spus nu ne-a convins 

că nu avem dreptate. În aceste împrejurări a continua să discutăm ar însemna să 

pierdem vremea degeaba. Faptul însă este foarte clar şi acest fapt mi se pare că 

trebuie să-l înregistrăm: spun, problema este deschisă, ea va trebui rezolvată în 

cadrul unei discuţii viitoare. Între timp vă mai gândiţi şi Dv., o să ne mai gândim 

şi noi şi va trebui să găsim o soluţie. 

Iată ce mi se pare că ar fi bine de făcut. 

Tov. A. N. Kosîghin: Atunci se ridică problema pretenţiilor reciproce şi 

aceasta o să ne ducă dracu ştie unde. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Vreau să completez. Tov. Kosîghin pune 

problema decontărilor între guvernul ţarist şi guvernul român de atunci. Noi nu 

problema aceasta o ridicăm, pentru că asemenea socoteli s-ar putea ridica multe. 

Noi am ridicat un lucru simplu: între două guverne a intervenit un acord semnat 

de miniştrii de Finanţe de atunci; aceste valori au fost date spre păstrare, nu au 

fost date drept gaj în contul unor datorii. 

După normele internaţionale şi interne, dacă îi dai cuiva să păstreze ceva, 

el este obligat să ţi-l înapoieze. Consiliul Comisarilor Poporului – din care, după 

câte îmi amintesc, făcea parte şi Lenin – a considerat că trebuie să-şi asume 

răspunderea că va păstra şi va înapoia poporului român aceste valori, adoptând 

în acest sens o hotărâre specială. Aceasta este o dovadă a respectării dreptului 

internaţional, a dreptului unui alt popor, pentru că, într-adevăr, aşa cum se spune 

aici, acest tezaur aparţine poporului român. Este într-adevăr o dovadă de 

internaţionalism proletar, cum numai Lenin putea s-o facă. 

Noi aici nu ridicăm decât problema de a se restitui ceea ce a fost 

depozitat şi ceea ce puterea sovietică a spus că va restitui poporului român. Nu 

înţelegem de ce să ridicăm problema decontărilor. Aceasta într-adevăr nu are 

nici un rost. Nu înţelegem să legăm problema aceasta simplă [a tezaurului] de 

problemele celui de-al doilea război mondial. 

[…] 
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Noi ne dăm seama că acum problema [tezaurului] nu poate fi lămurită. 

Suntem de acord s-o amânăm, să nu o considerăm ca o problemă de neînţelegere 

între noi, dar asupra ei trebuie, şi unii şi alţii, să reflectăm; ea trebuie să-şi 

găsească rezolvare şi va servi numai întăririi prieteniei între partidele şi 

popoarele noastre. 

[…] 

Nu vreau să mai revin asupra acestei probleme. Noi considerăm că 

problema aceasta va rămâne de rezolvat. Nu sunt de acord cu raţionamentele 

tovarăşului Kosîghin, ele nu pot fi legate de tot ce a urmat după 1918, nu au nici 

o legătură. Iar, dacă vreţi să ştiţi părerea mea, în legătură cu ce ar spune poporul 

sovietic, iată: ar spune că guvernul nostru îndeplineşte una din obligaţiile 

asumate ale puterii sovietice. Dar asupra cestei probleme am putea discuta mai 

mult …
5
 

 
(Mioara Anton, Limitele suveranităţii. Vizita lui Nicolae Ceauşescu  

la Moscova, septembrie 1965, I, în „Arhivele Totalitarismului”, X, 36-37, 3-4, 

2002, p. 206 şi urm.; Cristian Păunescu, Marian Ştefan, eds., Tezaurul Băncii Naţionale 

a României la Moscova. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Magazin 

Istoric, 1999, p. 80-85). 

 

 
 

 

                                      
5
 Potrivit surselor folosite, documentul integral, descoperit de dr. Petre Otu, se 

află la A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar 145/1965 (Cristian Păunescu, 

Marian Ştefan, op. cit., p. 72). 
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Casa Albă, 12 aprilie 1978 
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ŞANSA ROMÂNIEI – CHINA 

Problema raporturilor României cu Republica Populară Chineză (1949-

2009) este bine acoperită sub raport bibliografic, beneficiind de mai multe studii 

şi sinteze, volume de călătorie şi îndeosebi de documente
1
. Nefiind posibil a 

cuprinde în acest spaţiu limitat toate aspectele esenţiale, ne vom limita a reţine, 

după schimbul de telegrame diplomatice Ana Pauker – Ciu Enlai din 3-5 

octombrie 1949, s-au înregistrat numeroase momente marcante: martie-iulie 

1950 – acreditarea primilor ambasadori român şi, respectiv, chinez la Beijing 

(pe atunci – Pekin) şi Bucureşti; octombrie 1953 – turneul unui ansamblu 

artistic, condus de viitorul ministru de externe Corneliu Mănescu, primit în două 

rânduri de Preşedintele Mao Zedong; octombrie 1954 – vizita dr. Petru Groza, 

preşedintele Prezidiului MAN, primit la 11 şi 29 de Preşedintele Mao Zedong şi 

colaboratorii săi; octombrie 1955 – vizita unei delegaţii de partid conduse de 

Gh. Apostol; 15-19 septembrie 1956 – participarea unei delegaţii conduse de 

Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul VIII al PC Chinez; octombrie 1959 – o 

delegaţie condusă de Emil Bodnăraş participă la cea de a zecea aniversare a 

RPC; 20-25 iunie 1960 – delegaţia PC Chinez este prezentă la Congresul III al 

P.M.R.; 2-10 martie 1964 – vizita la Beijing a unei delegaţii a P.M.R. 

cuprinzând pe I. Gh. Maurer, Chivu Stoica, E. Bodnăraş şi N. Ceauşescu; 29 

septembrie – 9 octombrie 1964 – vizita unei delegaţii conduse de I. Gh. 

Maurer, E. Bodnăraş, P. Niculescu-Mizil la a 15-a aniversare a RPC; 19-22 

                                      
1
 Vezi, in mod deosebit, Paul Niculescu-Mizil, O istorie trăită. Memorii, I-II-

III, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002-2003 (volumul III, anunţat); idem, De la 

Comintern la comunism naţional. Despre consfătuirea partidelor comuniste şi 

muncitoreşti, Moscova 1969, Bucureşti, Evenimentul Românesc, 2001; idem, România 

şi războiul americano-vietnamez, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 2008; Ion Buzatu, 

Istoria relaţiilor României cu China din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, 

cu 40 de documente în anexă, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Meteor 

Press, 2005; idem, Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi China, Bucureşti, 

Editura Uranus, 2009 (capitol privind relaţiile România – China, p. 255 şi urm.); idem, 

RP Chineză – o superputere pentru mileniul III,  în „Dosarele istoriei”, nr. 6/1997, p. 

34-36; Ovidiu Bozgan, China şi „duelul” româno-sovietic la începutul anilor ´60, în 

„Dosarele istoriei”, nr. 6/1997, p. 42-50; Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. 

România şi conflictul sovieto-chinez. I, 1957-1965, Bucureşti, INST, 2004; Ambasador 

Romulus Ioan Budura, coordonator, Relaţiile româno-chineze, 1880-1974. Documente, 

Bucureşti, ANR, 2005; idem, Politica de independenţă a României şi relaţiile româno-

chineze, 1954-1975. Documente. Bucureşti, ANR, 2008; Liu Yong, Sino-Romanian 

Relations, 1950´s  – 1960´s, Bucureşti, INST, 2006; „Dosarele istoriei”, nr. 6/1997: 

număr special China comunistă, 1949-1997. De la Mao la Deng. 
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martie 1965 – o delegaţie condusă de Ciu Enlai este prezentă la Bucureşti la 

funeraliile lui Gheorghiu- Dej; 19-24 iulie 1965 – delegaţia PCC condusă de 

Deng Xiaoping este prezentă la Congresul IX al P.C.R.; 16-24 iunie 1966 – 

vizita de prietenie a unei delegaţii conduse de Ciu Enlai; iulie 1966 – vizita unei 

delegaţii conduse de E. Bodnăraş; 1 octombrie 1967 – vizita confidenţială a 

unei delegaţii conduse de I. Gh. Maurer, care, în drum spre Hanoi, este primit de 

Ciu Enlai şi Chen Boda; 11-12 septembrie 1969 – vizita unei delegaţii conduse 

de I. Gh. Maurer şi P. Niculescu-Mizil; 9-11 mai 1970 – vizita unei delegaţii 

conduse de E. Bodnăraş, primit de Ciu Enlai; 20-26 mai 1970 – vizita unei 

delegaţii guvernamentale condusă de Gogu Rădulescu; 1-9 iunie 1971 – vizita 

unei delegaţii conduse de N. Ceauşescu, primit de Mao Zedong, Ciu Enlai, Lin 

Biao ş.a.; septembrie 1973 – vizita unei delegaţii condusă de E. Bodnăraş; 5-9 

august 1974 – vizita lui G. Macovescu, ministrul de Externe; noiembrie 1975 – 

vizita unei delegaţii condusă de Ilie Verdeţ, primit de Ciu Enlai; mai şi 

octombrie 1977 – inaugurările clădirilor celor două ambasade ale României şi 

Chinei la Beijing şi, respectiv, Bucureşti; noiembrie 1981 – vizita premierului 

Ilie Verdeţ la Beijing; 13-17 aprilie 1982 – vizita unei delegaţii conduse de N. 

Ceauşescu, primit de Hu Yaobang, preşedintele C.C. al PCC, Zhuo Zhiang, 

premier, Deng Xiaoping, preşedintele Comisiei Militare Consultative; 27-29 

august 1984 – vizita preşedintelui Chinei, Li Xiannian; 9-12 august 1985 – 

vizita lui Ştefan Andrei, ministrul de Externe; 7-12 octombrie 1985 – vizita lui 

N. Ceauşescu, primit de Li Xianian, preşedintele RPC, Hu Yaobang, secretar g-l 

al PCC, Deng Xiaoping, preşed. Comisiei Centrale Consultative; 2-10 iulie 1986 

– vizita premierului Zhao Zhiang, la invitaţia lui N. Ceauşescu; noiembrie-

decembrie 1986 – vizita premierului C. Dăscălescu; 5-10 mai 1987 – vizita lui 

Manea Mănescu, vice-preşedintele Consiliului de Stat; 14-18 octombrie 1988 – 

vizita delegaţiei conduse de N. Ceauşescu (a 5-a vizită), primit de Zhao Zhiang, 

secretar general al PCC, Yang Shangin, preşedintele Chinei, Deng Xiao Ping, 

preşedintele Comisiei Consultative; 20-24 noiembrie 1989 – delegaţia 

comuniştilor este prezentă la Congresul al XIV-lea al P.C.R.; 27 decembrie 

1989 – telegrame de felicitare de la Beijing adresate „noii conduceri” de la 

Bucureşti după evenimentele din 17-25 decembrie 1989
2
. 

Documentele anexate, abordând aspecte extrem de variate şi de un 

interes excepţional, îl introduc în problemele-cheie ale raporturilor româno-

chineze din anii ´50-´70. Revenind asupra unor considerente expuse mai sus, cu 

voia cititorului, vom sublinia că rostul decisiv al Chinei – şansa României 

pentru vremea respectivă! – a fost evidenţiat magistral la 29 septembrie 1964, de 

către Ion Gheorghe-Maurer în întrevederea cu premierul Ciu Enlai, în sensul că: 

„Noi trebuie să recunoaştem că, dacă n-ar fi existat lupta partidului Comunist 

                                      
2
 Pentru detalii vezi Ion Buzatu, Istoria relaţiilor României cu China, perioada 

1949-1989, p. 126-237; cf. şi Ion Calafeteanu, Historia politicii externe româneşti în 

date, passim. 
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chinez pentru a face respectate relaţiile juste între partidele comuniste şi ţările 

socialiste, ar fi fost foarte greu, dacă nu imposibil, pentru noi să apărăm 

principiile care socotim că trebuie să le apărăm. Aceasta ne-a spus-o tovarăşul 

Mao Tzedun când am fost şi noi aici şi noi am spus: este adevărat. Ne-a 

întrebat: credeţi că, dacă n-am fi început noi, voi aţi fi fost aici? Noi am venit 

aici întâi să sărbătorim împreună cu Dv. această aniversare …”
3
. 

În mod sigur, Ion Gheorghe Maurer a surprins una din 

coordonatele sau permanenţele esenţiale ale evoluţiei României în context 

mondial din a doua jumătate a veacului trecut – însemnătatea Chinei, care, 

după toate datele istoriei recente, nu mai ţine deja, atât de trecut, cât de 

viitor!  

 

 

ANEXE 

 

[1] 

 

27 septembrie 1956, Beijing: Stenograma întrevederii 

Gh. Gheorghiu-Dej – Mao Zedong 

 

<Traducere din limba chineză> 

(Textul original nu a fost revăzut de preşedintele Mao) 

 

27 septembrie 1956 

(după amiază de la orele 3 la orele 4 şi jumătate) 

 

Participanţi: 

Partea română: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Alexandru Moghioroş, Leonte 

Răutu, Vladimir Gheorghiu, Nicolae Cioroiu.  

Partea chineză: Wang Jiaxiang. 

 

Preşedintele Mao (mai jos Preşedintele): Cum staţi cu sănătatea? Aţi 

fost şi în alte locuri? 

Gheorghiu-Dej (mai jos Gheorghiu): Foarte bine. Am fost la Shanghai 

şi la Hangzhou. La Shanghai am văzut unele fabrici. Ne-au făcut impresia că 

produsele sunt de calitate bună, aveau culori vii şi proaspete, iar entuziasmul în 

muncă era ridicat. Sunt multe lucruri ce merită să le învăţăm. La Hangzhou am 

văzut marele pod peste Changjiang. La Beijing am văzut câteva fabrici. 

Produsele Imprimeriei de Artă din Beijing sunt extrem de frumoase. 

Preşedintele: Calitatea la noi încă nu este bună, se acordă atenţie numai 

cantităţii, nu se vorbeşte de calitate. De ridici calitatea, se înalţă preţul de cost, şi 

                                      
3
 Dan Cătănuş, op. cit., p. 374. 
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atunci nu se acordă prime; de reduci preţul de cost, calitatea rămâne slabă. 

Sistemul actual are foarte multe metehne.  

Gheorghiu: Aşa este. 

Preşedintele: În trecut noi nu aveam sistemul de achiziţii integrale. De 

azi înainte ne vom schimba orientarea şi vom practica sistemul de achiziţii 

selective. În afară de cereale, ţesături de bumbac şi ulei, care vor fi achiziţionate 

integral de către stat, celelalte produse vor face obiectul achiziţiilor selective. Ce 

se va întâmpla cu produsele de proastă calitate? S-ar putea ca întreprinderile 

care le-au produs să ia măsuri, să le reducă preţurile spre a le comercializa. 

 

 
 

Mao Zedong (1893-1976) 

 

Noi aici avem entuziasm, însă subiectivismul este încă foarte mult. Mai 

sunt şi contradicţii. Fără critică nu se poate. Sistemul ce-l practicăm este bun 

doar în raport cu cel din trecut, nu este bun la modul absolut. Tovarăşii noştri, 

foarte adesea, vorbesc numai despre părţile bune, nu îndrăznesc să recurgă la 

critică. De exemplu, în cazul cooperativelor agricole: conducerea cooperativei 

vrea ceva mai multă acumulare de fonduri comune, ceva mai multă muncă 

colectivă, pe când membrii cooperatori speră să obţină venituri ceva mai mari, 

să dobândească ceva mai mult timp pentru a se ocupa de treburile domestice. 

Aşa se naşte contradicţia şi atunci intervine practica ordinelor imperative. 

Membrilor cooperatori nu le este la îndemână să critice conducerea cooperativei, 

şi o vorbesc numai de bine. Şi dumneavoastră aţi venit la noi în vizită şi ne 

vorbiţi numai de bine, nu prea se aud critici. Atunci când capitaliştii vin la noi 

aici în vizită, formulează relativ multe critici. Atunci când Attlee a venit în 

vizită, a formulat foarte multe critici. 

De ce se întâmplă aşa? 

Membrii cooperatori îşi iubesc cooperativa, conducerea cooperativei, şi 

ea la rândul ei, lucrează activ pentru cooperativă, iar realizările reprezintă 

principalul în activitatea cooperativei. Există membri cooperatori care se tem că, 
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odată ce au criticat conducerea, vor deveni obiectul răzbunării şi, ca urmare, nu 

îndrăznesc să facă critici. 

Faptul că tovarăşii străini nu fac critici se explică prin două raţiuni: 

prima, noi într-adevăr avem unele realizări; a doua, le este teamă că formulând 

critici relaţiile dintre cele două ţări se vor strica. 

Gheorghiu: Nu-i aşa. Noi nu criticăm pentru că nu cunoaştem lucrurile 

îndeajuns de profund şi, de aceea, nu putem să facem critici după cum ne taie 

capul, deoarece orice critică trebuie să aducă o binefacere activităţii. 

Preşedintele: Aşa este. Ar trebui să mai adăugăm şi această raţiune. 

Gheorghiu: Atunci când am vizitat Fabrica de Maşini Electrice de la 

Shanghai, în măsura în care ne-am putut da seama, am formulat şi unele 

observaţii în legătură cu probleme cum ar fi calitatea produselor, nivelul tehnic, 

metodele de producţie şi formarea cadrelor în fabrica respectivă. 

Preşedintele: Foarte bine. 

Gheorghiu: În fabricile pe care le-am vizitat, se pare că funcţiile de 

director de fabrică şi de secretar de partid sunt cumulate de una şi aceeaşi 

persoană. În felul acesta, secretarul organizaţiei de bază nu poate să nu acorde o 

mai mare atenţie problemelor administrative, tehnice şi de producţie şi nu poate 

pune în valoare rolul important al organizaţiei de partid de a mobiliza masele 

spre a îmboldi conducerea administrativă să îmbunătăţească metodele de muncă. 

Preşedintele: Părerea dumneavoastră este foarte bună. Noi tocmai 

chibzuim ca în fiecare an să convocam o adunare generală a muncitorilor, să 

discute problemele antreprenoriale din cadrul fabricii. În fabricile noastre 

personalul fix este prea numeros, sunt unele fabrici în care ar fi suficient să 

lucreze doar 2 000 de oameni; or, acolo sunt angajaţi 2 500 de oameni. 

Gheorghiu: O altă observaţie a noastră este că în fabrici lucrătorii scoşi 

din producţie sunt prea numeroşi. De exemplu, Fabrica de Maşini Electrice din 

Shanghai are peste 300 de muncitori, iar cei scoşi din producţie se ridică la peste 

70 de oameni. Faptul că cei scoşi din producţie sunt numeroşi poate da, de 

asemenea, naştere cu uşurinţă la tendinţe birocratice. 

Preşedintele: Aşa este. Capitalismul are multe lucruri mai bune ca ale 

noastre în ceea ce priveşte managementul şi administraţia; ar trebui, de 

asemenea, să învăţăm din lucrurile lor bune. 

Gheorghiu: În prezent, principalele noastre eforturi sunt îndreptate spre 

asimilarea noii tehnologii, pentru ca producţia noastră să fie mai eficientă, 

produsele să fie mai ieftine, calitatea să fie mai înaltă. Acum, pe baza propriilor 

posibilităţi, cu ajutorul Uniunii Sovietice şi al ţărilor de democraţie populară, 

adoptăm pas cu pas noua tehnologie. 

De azi înainte noi vom dezvolta cu precădere industria petrochimică, 

deoarece avem materii prime bogate ca ţiţei şi gaze naturale. Noi am trimis deja 

câţiva tehnicieni în Statele Unite ale Americii. 

Preşedintele: Care este scopul deplasării lor în America? 
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Gheorghiu: Se duc să încheie contracte pentru cumpărarea câtorva 

echipamente pentru uzine chimice, ca de exemplu, producătoare de cauciuc 

sintetic, de fibre sintetice, de lână şi piele sintetice etc. 

Preşedintele: S.U.A. sunt dispuse să vi le vândă? 

Gheorghiu: La început au manifestat o oarecare răceală, apoi atitudinea 

lor a devenit mai bună. În momentul de faţă, tehnicienii noştri au pătruns adânc 

în fiecare din uzinele chimice din America. De ne cer aur, noi le dăm aur. 

Guvernul sovietic ne-a înştiinţat că este şi el dispus să ne ajute să cumpărăm cât 

mai multe utilaje americane. 

Preşedintele: În prezent a intervenit o schimbare în bine în situaţia 

internaţională, noi apreciem că este greu să se pornească un război. Fără război, 

ţările capitaliste se lovesc de greutăţi economice. Porţile noastre sunt deschise; 

după câţiva ani, Anglia, America, Germania Occidentală, Japonia, cu toatele vor 

dori să facă comerţ cu noi. Ele au tehnologie, noi avem nevoie de tehnologie, 

când în economiile lor vor apărea greutăţi, vor fi dispuse să ne exporte 

tehnologii. 

Gheorghiu: Ele se vor mai şi întrece în a face comerţ cu noi. În prezent, 

noi am început deja să negociem cu americanii problemele financiare dintre cele 

două ţări. Noi am confiscat proprietăţi americane şi de aceea S.U.A. au confiscat 

şi ele aurul şi valuta, în valoare de câteva zeci de milioane de dolari, pe care le 

aveam depozitate în America. 

Preşedintele: Problema aceasta cum se rezolvă? 

Gheorghiu: Acum tocmai se duc tratative. 

Preşedintele: Şi noi avem această problemă şi în viitor va trebui să 

ducem tratative. 

Gheorghiu: În trecut, noi am mai cumpărat unele maşini americane 

interzise la exportul către ţările socialiste prin intermediul unor companii de 

import-export vest-germane. Acum, prin intermediul unui capitalist ceva mai 

progresist, cumpărăm unele echipamente americane. Doi fii de-ai lui au şi venit 

în România spre a ne demonstra metodele de folosire a acestor maşini. Ei s-au 

comportat foarte bine, altfel de cum se comportă diplomaţii americani. 

Preşedintele: În momentul de faţă dintre ţările socialiste doar voi aveţi 

relaţii comerciale cu America? 

Gheorghiu: Polonia, Cehoslovacia, Ungaria au, de asemenea, relaţii 

comerciale cu S.U.A. Dacă China este interesată în acest sens, noi putem să 

facem schimb de informaţii, pentru ca Republica Populară Chineză să cunoască 

felul cum importăm maşini din ţările capitaliste. 

Preşedintele: Foarte bine. Dacă importurile vă prisosesc cumva, ne mai 

puteţi vinde nouă câte ceva. 

Gheorghiu: Se poate, fără doar şi poate. Noi avem foarte multe mostre 

ale maşinilor lor. Puteţi trimite oameni să le vadă, şi dacă vă trebuie o anume 

maşină, puteţi să o cumpăraţi prin intermediul nostru. 

Preşedintele: Situaţia internaţională actuală nu mai este ceea ce a fost. 

De câţiva ani încoace, activitatea externă a Uniunii Sovietice are şi mai multă 
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flexibilitate, în trecut era cam rigidă. Ţările de democraţie populară sprijină 

Uniunea Sovietică drept conducătoare, iar Uniunea Sovietică manifestă acum 

faţă de toţi ceva mai multă flexibilitate. 

Gheorghiu: În trecut, în munca noastră am avut, o vreme, foarte multe 

greutăţi. 

[...] 

 
(Romulus Ioan Budura, ed., Politica independentă a României şi relaţiile  

româno-chineze, 1954-1975. Documente, Bucureşti, 2008, p. 93-96). 

 

 

[2] 

 

[După 13 mai] 1957, Bucureşti  

Notă privind vizita delegaţiei parlamentare române în China. 

Întrevederea delegaţiei, condusă de C. Pârvulescu, 

cu Mao Zedong, Preşedintele C.C. al Partidului Comunist Chinez 

 

Vizita în China a delegaţiei Marii Adunări Naţionale a Republicii 

Populare Române a durat două săptămâni: de la 30 aprilie la 13 mai 1957. 

Împreună cu vizita făcută în ţara noastră, în decembrie 1956, de delegaţia 

Adunării Populare Naţionale a R. P. Chineze, ea a contribuit la dezvoltarea 

relaţiilor frăţeşti româno-chineze. 

[...] 

 Însemnări de la întrevederea cu tovarăşul Mao Zedong 

 

 
 

Constantin Pârvulescu (1895-1992) 

 

Discuţia a început cu întrebarea pusă de tovarăşul Mao Zedong: „Pe 

unde aţi fost în China, ce aţi văzut?” 



 431 

Tovarăşul Pârvulescu a răspuns înşiruind pe scurt localităţile, 

întreprinderile industriale, instituţiile vizitate, făcând aprecieri generale pozitive 

în legătură cu ele. 

„China e o ţară barbară”, a replicat cu modestie tovarăşul Mao Zedong.  

Tovarăşul Pârvulescu a arătat că nu e de acord cu această apreciere. 

Barbari sunt cei ce au asuprit decenii şi secole China, feudalii şi burghezia 

chineză, colonialiştii şi reacţiunea internaţională. „Noi – a spus şeful delegaţiei 

române – am văzut lucruri ce reflectă o cultură şi o civilizaţie milenară”. „E 

drept – a spus tovarăşul Mao Zedong – dar nu trebuie uitat că China este încă 

extrem de înapoiată economiceşte, că mai avem analfabetism în masă. Sigur că 

în ţara noastră a existat cultură şi civilizaţie, dar ea era a exploatatorilor şi 

asupritorilor. Pe de altă parte, trebuie spus că nu exploatatorii şi asupritorii 

făureau bunurile, lucrurile vechi şi frumoase ce le vedeţi, cum sunt de pildă 

sculpturile în lemn din această sală. Poporul este cel ce le realiza. În concluzie, 

sunt de acord cu tovarăşul Pârvulescu, că barbari erau asupritorii şi nu poporul”. 

La aprecierile tovarăşului Pârvulescu cu privire la cele văzute în China, 

tovarăşul Mao Zedong a spus că-i face impresia că delegaţiei române i s-au 

arătat numai lucrurile pozitive. „Eu – a spus preşedintele – am dat indicaţii clare 

să vi se arate şi părţile negative, mai ales acestea. De pildă, în agricultură, 

dumneavoastră aţi văzut două cooperative de producţie bune. Noi avem însă trei 

feluri de cooperative: 30% bune, mijlocii 50%, rele 20%. De asemenea, probabil 

că în cursul vizitei aţi aflat că, în China, anumite greşeli în construcţie au dus la 

cheltuirea inutilă a cca. 4 miliarde de dolari. Cât înseamnă aceasta se ştie. Iată, 

de pildă, Polonia a vrut să obţină de la americani un împrumut de numai 

jumătate de miliard de dolari şi n-a izbutit să primească în condiţiile în care ei le 

doreau. Ca să ne facem o impresie reală asupra lucrurilor, e bine să cunoaştem şi 

partea bună şi cea rea, să nu avem idei preconcepute şi prejudecăţi. À propos de 

prejudecăţi. Dumneavoastră nu mâncaţi carne de câine, dar vă spun că ea e bună 

şi hrănitoare. Rea, greşită, este impresia oamenilor. Şi eu am trecut prin aceasta. 

Câteva decenii mi-a fost frică să mănânc carne de câine. De la 40 de ani însă, 

am început să mă obişnuiesc şi acum o găsesc destul de gustoasă. Asta după o 

luptă de 20 de ani cu mine însumi. Iată dar ce influenţă are opinia publică asupra 

conştiinţei oamenilor. Încă un exemplu: oamenilor le place în general să simtă 

sub picioare teren tare, pământ. În apă, multora le este frică. E un soi de 

misticism (expresia aparţine traducătorului) faţă de apă. Acum trei ani şi eu am 

început să lichidez acest misticism. Astăzi nu-mi mai este frică de apă. Am 

trecut chiar înot fluviul Yangzi. Am făcut 15 km în două ore, iar apa era repede. 

Dumneavoastră vă e frică de apă? – a întrebat tovarăşul Mao Zedong. Dar 

mitropolitul face baie?” – a mai întrebat în glumă preşedintele privind spre 

Justin Moisescu, aflat la extremitatea părţii înguste a mesei. La această 

extremitate se afla, întâmplător (nu era stabilit un protocol), un cleric chinez, 

având funcţie de răspundere în Comitetul Permanent al Adunării Populare 

Naţionale a Republicii Populare Chineze. Ceea ce 1-a făcut pe tovarăşul Mao 
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Zedong să exclame cu umor: „Ia uitaţi-vă la ei, cred că însuşi Dumnezeu i-a 

aşezat aşa, faţă în faţă!” 

Tovarăşul Pârvulescu a arătat, tot glumind, că printre membrii delegaţiei 

sunt destui cărora nu le e frică de apă. „Dar la noi – a spus tovarăşul Pârvulescu 

– ne scăldăm în ape mai mici, nu cum e Yangzi. Probabil că mai avem rămăşiţe 

serioase de misticism”. 

În continuare, şeful delegaţiei române a subliniat că nu se pot trece cu 

vederea impresionantele realizări ale Chinei populare, având la bază politica 

justă a partidului în toate domeniile, atât ale construcţiei economice, cât şi ale 

făuririi unităţii moral-politice a poporului chinez. Tovarăşul Pârvulescu a evocat 

imaginea oraşelor şi străzilor pline cu copii, care arată hrăniţi şi îmbrăcaţi, a 

maşinilor industriale fabricate în R. P. Chineză, a tehnicienilor şi inginerilor 

proprii de care dispune acum această ţară. 

Reluând firul ideilor sale, tovarăşul Mao Zedong a arătat că mai mult se 

poate învăţa din ceea ce-i negativ, decât <din> pozitiv. „Evenimentele din 

Ungaria au fost o învăţătură şi este mai bine că ele s-au întâmplat decât lucrurile 

să fi mocnit mai departe ca înainte. Din acest punct de vedere ar fi greşită 

părerea că în societatea socialistă nu există contradicţii. Ele există, dispar şi se 

nasc altele şi nu trebuie să ne fie frică de dezvăluirea lor, căci prin asta 

progresează societatea. De pildă, anul trecut au fost în grevă în China vreo 10 

000 de muncitori şi cam tot atâţia studenţi. Faptul ne-a atras atenţia asupra unor 

stări de lucruri ce trebuie îndreptate. O contradicţie însăşi este să se deschidă 

şedinţe şi să se închidă şedinţe, lucrul acesta făcut formal apare ca o absurditate. 

Noi avem nevoie de disciplină, dar şi de libertate. Fără libertate nu se poate trăi. 

Deci în China discutăm în mod public despre contradicţiile sociale, iar 

partidul desfăşoară mişcarea de îmbunătăţire a stilului de muncă. Cu acest prilej 

ies la iveală toate spiritele (duhurile, lucrurile rele). E mai bine ca ele să iasă la 

iveală sau nu? Cred că e mai bine ca ele să se manifeste. Avem trei categorii de 

oameni: de dreapta, de stânga şi de centru. Spiritele (relele) se manifestă mai 

ales din partea dreptei, în timp ce din partea stângii se manifestă adesea 

formalism. În partid s-au făcut multe lucruri rele. Dar vinovaţii au făcut şi ceva 

bun. Anume, faptele lor au atras atenţia asupra unor situaţii. Există unii care în 

vorbe sunt de acord cu partidul, dar în fapt îl urăsc. Mai bine ca cei ostili să se 

manifeste făţiş, nu ascuns. Există şi o categorie de oameni fricoşi. Eu le spun că 

de imperialişti şi de armatele acestora nu le-a fost teamă, dar acum se tem de 

manifestarea spiritelor. Acestora le spunem că nu trebuie să facă la fel cu noi 

dacă nu sunt convinşi. Copierea automată nu-i bună. Uneori acest lucru se face 

greşit”. 

În continuare, Mao Zedong a arătat că în China există un istoric cu 

privire la critică şi autocritică. „Timp de şapte ani după eliberare, numai noi 

(comuniştii) am criticat pe toată lumea. Ceilalţi se temeau să ne critice. Dar 

aceasta este nefiresc. Noi deţinem puterea de stat, avem sprijinul poporului, o 

armată puternică şi devotată, un trecut revoluţionar. Lupta împotriva 

jiangkaişiştilor, a imperialiştilor şi pentru ajutorarea Coreei au avut un rol de 
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seamă în formarea omului la noi. În această situaţie, relaţiile cu cei ce 

îndrăzneau să ne critice erau nejuste, după cum era nejust ca între milioanele de 

intelectuali de la noi şi partid să existe o separaţie”. 

După ce a amintit mişcarea de reprimare a contrarevoluţionarilor, 

tovarăşul Mao Zedong a arătat că ştiinţele sociale nu mai pot continua ca 

înainte. „Trebuie o critică serioasă, ridicarea conştiinţei oamenilor. Acum – a 

spus el – lăsăm toată lumea să-şi exprime liber părerile în presă. Să critice 

dogmatismul şi birocratizarea unor comunişti, metodele barbare folosite de unii 

comunişti în relaţiile cu oamenii şi nu mai vrem ca toţi să ne iubească în silă. 

Vrem ca între partid şi nemembrii de partid să existe desigur o linie de 

demarcaţie, dar nu un zid chinezesc. Un astfel de zid a existat în Ungaria. La 

noi, deşi nu era aşa gros, vrem să-1 dărâmăm cu totul. Noi avem cinci milioane 

de intelectuali, în afară de câteva sute de mii de capitalişti. Aceştia ar putea fi 

împărţiţi în trei grupe: de stânga, de mijloc şi de dreapta. Primii sprijină pe de-a 

întregul partidul, dintre cei de mijloc majoritatea sprijină, de asemenea, partidul, 

deşi unii sunt nemulţumiţi de anumite lucruri. Aşadar, critica ne foloseşte. Şi 

ştim că partidul nostru nu poate fi răsturnat, aşa cum s-a întâmplat în Ungaria în 

decurs de o săptămână. Acolo, focul ce mocnea fusese acoperit cu un maldăr de 

hârtie şi nimeni n-a îndrăznit să dărâme zidul, să-şi facă autocritică, să îndrepte 

lucrurile. Noi facem acest lucru şi suntem convinşi că vom consolida şi mai mult 

poziţiile partidului, ale guvernului, ale lagărului nostru socialist. Se pare că 

tovarăşii din Ungaria – a spus mai departe Mao Zedong – încă n-au organizat 

munca în rândurile intelectualilor. Nu se stă de vorbă cu ei, încercând să fie 

atraşi pe rând, întâi unul care să mai aducă unul, apoi doi să se facă patru 

ş.a.m.d. Când din 100 de intelectuali o treime sunt de partea noastră, iar 50-60% 

sunt la mijloc, situaţia e satisfăcătoare. Cu intelectualii e bine să se folosească 

metoda atragerii individuale şi nu aceea a chemării generale”. 

Tovarăşul Mao Zedong a sugerat că ar fi bine ca tovarăşii români, care 

sunt atât de aproape geograficeşte de Ungaria şi au legătură cu ei, să mai 

vorbească cu tovarăşii Kádár şi Marosán în privinţa asta, a atragerii 

intelectualilor rând pe rând, printr-o muncă asiduă, care poate dura şi 10 ani, dar 

care va da rezultate. 

Tovarăşul Pârvulescu, apreciind poziţia P. C. Chinez în chestiunea 

evenimentelor din Ungaria, a arătat că acest partid a adus o uriaşă contribuţie 

ideologică la înţelegerea justă a evenimentelor din Ungaria, la combaterea 

propagandei imperialiste şi a tuturor duşmanilor socialismului, care au încercat 

să folosească prilejul pentru a ponegri U.R.S.S., a lovi în ţările socialiste, a 

răspândi tezele revizioniste şi reformiste, pentru a slăbi unitatea lagărului 

socialist şi a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. Tovarăşul Mao 

Zedong a subliniat cu modestie că exagerează acest aport al P. C. Chinez. 

Referindu-se la întreprinderile vizitate de delegaţia română şi făcând o 

expunere a situaţiei economice generale, tovarăşul Mao Zedong a relevat cu 

putere ajutorul dezinteresat, frăţesc, ce-1 primeşte China din partea Uniunii 

Sovietice pentru construirea a numeroase obiective importante, mai ales a celor 
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156 de întreprinderi de bază ce formează scheletul întregii industrii. El a spus că 

soarta fiecărei ţări din lagărul socialist depinde de prietenia ei cu U.R.S.S. 

Această prietenie este, de altfel, piatra de încercare a devotamentului faţă de 

înseşi ideile marxism-leninismului. 

Vorbind despre situaţia combustibilului în China, tovarăşul Mao Zedong 

a subliniat că alte ţări ale lagărului socialist şi mai ales U.R.S.S. şi România stau 

bine în această privinţă, a petrolului. El s-a interesat, de asemenea, de producţia 

petroliferă a Albaniei şi a celorlalte ţări democrat populare. China – a spus el – 

are o situaţie grea în privinţa exploatării petrolului. A arătat însă că şi din acest 

punct de vedere ea se bucură de sprijin, îndeosebi din partea U.R.S.S. şi 

României. 

 

 
 

Tovarăşul Pârvulescu 1-a asigurat pe tovarăşul Mao Zedong că acest 

sprijin va continua şi în viitor şi că România, care dispune de cadre de 

specialitate în exploatarea petrolului, ar putea instrui mai mulţi muncitori 

chinezi în acest domeniu. 

În legătură cu chestiunea fidelităţii faţă de U.R.S.S. şi faţă de lagărul 

socialist, tovarăşul Pârvulescu a reamintit de poziţia nestabilă a Iugoslaviei, care 

ar corespunde zicalei „pluteşte în două luntri”. El a arătat însă că interesele 

luptei pentru pace şi socialism cer ca divergenţele cu Iugoslavia să nu fie sporite 

mai mult, ci să dezvoltăm tot mai mult ce ne apropie, că partidul nostru continuă 

o politică consecventă de apropiere şi prietenie faţă de ea, combătând fără 

zgomot divergenţele care ne despart. Noi sperăm – a spus tovarăşul Pârvulescu 

că în cele din urmă Iugoslavia va părăsi calea de mijloc care nu poate fi urmată 

la nesfârşit şi se va alătura lagărului socialist. 

Tovarăşul Mao Zedong a arătat că împărtăşeşte această speranţă şi că în 

general este întru totul de acord cu aprecierile făcute de tovarăşul Pârvulescu cu 

privire la Iugoslavia. El a subliniat că P. C. Chinez este de acord cu întreaga 

poziţie a României în problema iugoslavă. 

Înainte de terminarea întrevederii, tovarăşul Mao Zedong s-a interesat de 

vizitele viitoare ale delegaţiilor guvernamentale române peste hotare. Apoi a 

făcut aprecieri elogioase la adresa tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 

interesat de sănătatea tovarăşului Petru Groza (recomandând în glumă să nu mai 

facă sport). Tovarăşul Pârvulescu a transmis tovarăşului Mao Zedong şi 
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celorlalţi conducători chinezi calde salutări din partea acestora. Preşedintele a 

mulţumit şi a transmis salutări conducătorilor de partid şi de stat din România. 

Tot spre sfârşitul întâlnirii, tovarăşul Mao Zedong s-a interesat de fiecare 

dintre oaspeţii români aflaţi acolo, vrând să afle profesia, originea socială şi 

vârsta unora. 

În numele delegaţiei, tovarăşul Pârvulescu a mulţumit pentru primirea 

făcută, pentru explicaţiile deosebit de interesante şi preţioase primite din partea 

tovarăşului Mao Zedong în diferite probleme. 

La plecare, membrii delegaţiei au fost conduşi de preşedinte până 

dincolo de poarta curţii interioare, <delegaţie> cu care s-a fotografiat. 

 
(Romulus Ioan Budura, coordonator, Relaţiile româno-chineze, 1880-1974.  

Documente, Bucureşti, 2005, p. 330-339). 

 

 

[3] 

 

18 mai 1958, Beijing – Notă din 19.5.1958  

privind convorbirea din ajun dintre delegaţia guvernamentală română, 

condusă de premierul Chivu Stoica, şi Mao Zedong,  

Preşedintele C.C. al P. C. Chinez, Preşedintele R. P. Chineze 

 

19 mai 1958, Beijing 

Nr. 44  

Confidenţial 

Notă 

 

Au fost de faţă: 

Mao Zedong 

Zhou Enlai 

Wang Renrong – prim secretar al Comitetului provincial (Hubei) de 

partid 

Zhang Dixue – guvernatorul provinciei (Hubei) 

Zeng Yongquan – adjunct al ministrului Afacerilor Externe 

Ke Bonian – ambasador 

Yu Peiwen – directorul Protocolului M.A.E. 

După o introducere în care tovarăşul Chivu Stoica a transmis din partea 

conducerii P.M.R. şi tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal un salut şi 

urări de bine tovarăşului Mao Zedong, iar tovarăşul Mao Zedong s-a interesat de 

sănătatea tovarăşului Gheorghiu-Dej şi a altor tovarăşi din conducere, s-au 

discutat următoarele: 

Înainte de eliberare, a spus tovarăşul Mao Zedong, moşierii care 

reprezentau 10% din populaţia Chinei, stăpâneau 70%-80% din suprafaţa arabilă 
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a ţării, iar ţăranii mijlocaşi şi săraci, care reprezentau 80%-90% din populaţie, 

stăpâneau doar 20%-30% din suprafaţa arabilă. 

Pentru a pune capăt acestei situaţii, pentru a lichida feudalismul, trebuia 

curmată dominaţia imperialismului în China. Situaţia înapoiată din agricultură a 

dat naştere unei puternice forţe motrice la sate. Ţăranii au luptat cu hotărâre 

împotriva imperialismului şi feudalismului. După victorie, ţăranii au constatat că 

au pământ puţin (mai puţin de 1 ha de familie) şi că viaţa este totuşi grea. 

Singura ieşire din această situaţie era păşirea pe calea socialismului: 

cooperativizarea. 

Dat fiind numărul mare al populaţiei şi recolta scăzută (2200 kg la ha, cu 

toate că în unele regiuni se obţin două recolte pe an), se iau măsuri pentru 

creşterea producţiei agricole, pentru realizarea unui salt. 

Vorbindu-se despre rezervele serioase ale agriculturii româneşti, 

tovarăşul Mao Zedong a spus că producţia mică prezintă posibilitatea ridicării 

ei. În Japonia s-a atins maximum de exploatare a pământului în agricultură. 

Acolo nu se mai poate ridica producţia pe unitate de suprafaţă, pe când în China 

sunt multe speranţe. 

Amintindu-se de desfiinţarea cotelor obligatorii în R.P.R., printre alte 

măsuri menite să ducă la stimularea producţiei agricole, tovarăşul Mao Zedong 

s-a interesat de procentul de venit pe unitate de suprafaţă ce revenea 

producătorului în situaţia cotelor obligatorii, apoi a spus că se pare că şi în 

Uniunea Sovietică a fost aşa. Politica lui Stalin, a continuat dânsul, a adus multe 

foloase, însă faţă de agricultură a avut lipsuri relativ mari. Dezvoltarea industriei 

şi agriculturii nu era proporţională. 

 

 
 

Chivu Stoica (1908-1975) 

 

Apoi tovarăşul Chivu Stoica a vorbit despre încheierea de contracte cu 

ţăranii şi despre formarea fondului central de cereale. 

Vorbindu-se despre lipsuri şi greşeli, s-a spus că ele sunt inevitabile dar 

că pot fi înlăturate şi lichidate treptat.  

Plecând de la consfătuirea care are loc la Constanţa şi despre care au 

vorbit tovarăşii din delegaţie, tovarăşul Mao Zedong a spus că s-a ţinut nu de 

mult o consfătuire în provincia Sichuan cu secretarii comitetelor de partid, 
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activişti şi ei, la care a participat dânsul, precum şi tovarăşii Liu Shaoqi, Zhou 

Enlai şi Deng Xiaoping. E bine să se ţină asemenea consfătuiri în regiuni 

fruntaşe, a adăugat dânsul. Provincia are o suprafaţă de 400 000 km
2
 şi 72 000 

000 locuitori. Venind de acolo cu vaporul pe fluviul Yangzi, a continuat 

tovarăşul Mao Zedong, am trecut prin locul numit „San Xia”, unde se fac 

pregătiri pentru construirea unui baraj. Pentru pregătiri este nevoie de 7 ani iar 

până la terminarea lucrărilor vor trece 15-20 de ani. La terminare, barajul va fi 

cel mai mare din ţară, poate din lume. Uzina electrică construită acolo va 

produce 100 000 000 000 kwh. 

Apoi s-a vorbit despre vizita delegaţiei guvernamentale române în India 

şi Birmania. Tovarăşii din delegaţie au făcut cunoscute unele impresii din timpul 

vizitelor şi convorbirilor avute în aceste ţări. Tovarăşul Mao Zedong a apreciat 

că ţările din Asia şi Africa sunt mai bune decât cele capitaliste, că sunt două 

feluri de capitalism: capitalism imperialist în Occident şi capitalism naţionalist 

în Asia şi Africa, şi că poporul din aceste ţări (Asia şi Africa) se apropie de 

lagărul socialist deşi conducătorii lor sunt burghezi. 

În continuare s-a vorbit despre livrarea de către România Indiei a unei 

rafinării de petrol şi a unor produse petrolifere. 

Trecând la o altă problemă, tovarăşul Mao Zedong s-a interesat dacă se 

va da publicităţii o declaraţie comună ca urmare a vizitei delegaţiei 

guvernamentale române în R. P. Chineză. Primind un răspuns afirmativ, dânsul 

a spus că între noi este uşor de discutat. Apoi s-a interesat dacă partea română 

are nemulţumiri în legătură cu schimburile economice dintre ţările noastre, dacă 

partea chineză nu cumpără prea puţine mărfuri din R.P.R. 

La întrebarea tovarăşului Chivu Stoica dacă sunt critici în legătură cu 

livrarea mărfurilor de către partea română, tovarăşii Mao Zedong şi Zhou Enlai 

au răspuns că nu cunosc aşa ceva. Apoi s-a discutat despre problema religiei în 

ambele ţări. Tovarăşii din delegaţia română au spus că în R.P.R. nu sunt greutăţi 

în relaţiile cu biserica, şi au vorbit mai pe larg despre aceste relaţii. Tovarăşul 

Mao Zedong a afirmat că aceste relaţii sunt bune. Referindu-se la greutăţile ivite 

în relaţiile dintre stat şi biserică în Polonia, tovarăşul Zhou Enlai a spus că 

probabil acolo s-au săvârşit unele greşeli în politica faţă de biserică. 

În China, a spus tovarăşul Zhou Enlai, nu s-au mai construit biserici, s-a 

îngrădit dezvoltarea bisericii. Ţăranilor care au ocupat bisericile nu aveam ce le 

face, a continuat tovarăşul Mao Zedong. Cei 3 000 000 de credincioşi (catolici) 

nu au avut timp să se ocupe de prea multe treburi. Populaţia avea repulsie faţă 

de aceste lucruri ale imperialismului. Acum nu mai sunt credincioşi. Li s-a cerut 

să rupă legăturile cu Vaticanul şi cu ţările imperialiste. 

În Tibet, problema este însă serioasă. Sub influenţa budhismului nu sunt 

mulţi oameni (2 000 000), însă această influenţă se întinde pe o suprafaţă mare. 

Sub conducerea lui Dalai Lama se găsesc 1 000 000 de persoane. În vest sunt 

răspândiţi 800 000 de budhişti. Dalai Lama nu este de acord cu socialismul. 

Prietenul lui este Nehru. Pancen Lama reprezintă o altă grupare care se apropie 

de noi, a spus tovarăşul Mao Zedong. 
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Acum, problema Tibetului a fost pusă deoparte. În Tibet continuă să 

existe sistemul iobăgist. Agenţi străini, în special din India, lucrează printre 

stăpânii de iobagi, care sunt pro-imperialişti şi reacţionari. Le este greu să treacă 

la acţiune, deoarece se găseşte armata acolo. 

Suprafaţa Tibetului este de 1 500 000 km
2
, iar populaţia de 1 100 000. 

Podişul foarte înalt conţine multe bogăţii care nu se cunosc încă. Nu este timp să 

ne ocupăm de toate, a spus tovarăşul Mao Zedong. 

Referindu-se la relaţiile R. P. Chineze cu Nepalul, tovarăşul Mao Zedong 

a spus că ele sunt bune. India caută să-şi extindă influenţa asupra lui, iar 

nepalezii sunt nemulţumiţi. 

La afirmaţia tovarăşului Chivu Stoica că R.P.R. vrea să lărgească 

schimburile economice şi culturale cu R. P. Chineză, tovarăşul Mao Zedong a 

spus că trebuie şi că sunt posibilităţi pentru aceasta. Situaţia în cel de al doilea 

plan cincinal al Chinei este mai bună decât în trecut. 

La propunerea tovarăşului Chivu Stoica să se încheie un acord pe termen 

lung, tovarăşul Mao Zedong a răspuns afirmativ. Cu doi ani în urmă nu eram 

stăpâni pe situaţie, a spus tovarăşul Mao Zedong, însă acum entuziasmul 

maselor a crescut. S-a căzut de acord ca ministerele comerţului exterior din cele 

două ţări să facă pregătirile necesare. Apoi, tovarăşul Mao Zedong a exprimat 

aprobarea conducerii P.C.C. faţă de linia politică a P.M.R., faţă de conducerea 

lui în frunte cu tovarăşul Gheorghiu-Dej, linie pe care P.C.C. o socoteşte bună, 

în spiritul internaţionalismului socialist. 

În munca noastră, a continuat tovarăşul Mao Zedong, există lipsuri, însă 

ea se desfăşoară cu realizări. Elementele de dreapta s-au ridicat împotriva 

noastră şi noi le-am lăsat să-şi spună părerile. Dar poporul a trecut apoi la 

contraatac. Situaţia politică este mai bună acum. Cea economică s-a îmbunătăţit 

în comparaţie cu cea din primul plan cincinal. La fel şi comerţul. 

La invitaţia tovarăşului Chivu Stoica ca să vină în R.P.R. mai mulţi 

studenţi şi mai mulţi specialişti şi chiar muncitori şi tehnicieni, tovarăşul Mao 

Zedong a spus tovarăşului Zhou Enlai să se trimită în România oameni care să 

studieze probleme legate de industria petrolului. Apoi a făcut constatarea că 

discuţia are rezultate. 

Referindu-se la cele spuse de tovarăşul Bodnăraş că specialişti români au 

învăţat de la tovarăşii chinezi în domeniul construcţiei de poduri, tovarăşul Mao 

Zedong a exclamat: „Ce activi sunt ei!”. În continuare, a spus că podul de la 

Wuhan a costat 130 000 000 yuani şi că s-ar fi putut construi numai cu 80 000 

000 yuani, dacă ar fi avut experienţă. S-au investit bani şi în experienţă: câteva 

milioane de dolari, a adăugat tovarăşul Mao Zedong. În folosirea completă a 

petrolului trebuie să învăţăm de la ei (români), a spus tovarăşul Mao Zedong, 

adresându-se tovarăşilor chinezi. 

 
 (Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 357-360). 
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[4] 

 

3-10 martie 1964, Beijing: Fragmente din stenograma  

Convorbirilor delegaţiilor C.C. al P.M.R. şi C.C. al PCC 

 

La convorbiri au participat: 

- din partea română: membrii delegaţiei, tovarăşii Ion Gheorghe Maurer, 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., conducătorul delegaţiei; Emil 

Bodnăraş, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.; Nicolae Ceauşescu, 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.; Chivu Stoica, membru al Biroului 

Politic al C.C. al P.M.R. 

Au asistat tovarăşii: Dumitru Gheorghiu, membru al C.C. al P.M.R., 

ambasadorul R.P.R. în R.P. Chineză; Andrei Păcuraru, membru supleant al C.C. 

al P.M.R., şeful Direcţiei Treburilor C.C. al P.M.R. 

- din partea chineză: membrii delegaţiei, tovarăşii Liu Shaoqi, 

vicepreşedinte al C.C. al P.C. Chinez, conducătorul delegaţiei; Deng Xiaoping, 

membru al Biroului Politic, secretar general al C.C. al P.C. Chinez; Peng Zhen, 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez; Kang Sheng, membru 

supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez. 

Au mai participat tovarăşii: Wu Xiuquan, adjunct al şefului Secţiei 

Internaţionale a C.C. al P.C. Chinez; Wu Lengxi, membru al C.C. al P.C. 

Chinez; redactor şef al ziarului „Renmin Ribao”; şi Liu Keming, şef de sector în 

Secţia Internaţională a C.C. al P.C. Chinez. 

 

Şedinţa din 3 martie 1964 

 

Tov. Liu Shaoqi: Urez bun sosit delegaţiei Partidului Muncitoresc 

Român. Cum o duceţi cu sănătatea? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Mulţumesc, tovarăşe Liu Shaoqi. Să-mi 

îngăduiţi să transmit salutul delegaţiei partidului nostru delegaţiei Partidului 

Comunist Chinez şi personal tovarăşului Mao Zedong. Să-mi îngăduiţi în mod 

special să transmit un salut călduros din partea tovarăşului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. 

Tov. Liu Shaoqi: Mulţumesc. Ştiu că sănătatea tovarăşului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej nu este prea bună. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este destul de satisfăcătoare, însă are 

nevoie de puţină odihnă. 

Tov. Liu Shaoqi: Vă rog să transmiteţi un salut din partea mea şi a 

celorlalţi membri ai delegaţiei noastre Comitetului Central al P.M.R. şi personal 

tovarăşului Gheorghiu-Dej. Dorim ca dânsul să aibă o însănătoşire cât mai 

grabnică. Astăzi începem tratativele? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cred că da. 

Tov. Liu Shaoqi: În privinţa publicării ştirilor în legătură cu tratativele 

noastre: ce credeţi, este bine să publicăm ştiri în legătură cu aceasta?! 
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cred că numai la sfârşit. 

Tov. Liu Shaoqi: Se pot publica ştiri în legătură cu procedura, că de 

pildă că astăzi au început tratativele, o să fie un banchet ş.a.m.d. Ambele părţi să 

publice aceste ştiri. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Desigur. 

Tov. Liu Shaoqi: Însă să nu se refere la conţinutul tratativelor. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este bine să nu publicăm nimic despre 

conţinutul discuţiilor. Întâlnirile, vizitele noastre, toate aceste lucruri nu 

constituie nici un secret. Credem că aşa este bine. 

Tov. Liu Shaoqi: Atunci este bine. Noi am ajuns la un acord. 

Înainte de toate noi dorim să ascultăm părerea delegaţiei Partidului 

Muncitoresc Român. Acum ascultăm cuvântul dv. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Scopul venirii noastre aici este anunţat în 

comunicatul comun. 

De o bună bucată de vreme, pentru Comitetul Central al partidului nostru 

a existat dorinţa unui contact la nivel corespunzător cu Partidul Comunist 

Chinez, pentru a putea discuta un cerc mai larg de probleme care ne interesează. 

Suntem fericiţi că acest prilej a fost găsit şi că ne găsim împreună. 

Eu aş dori să-mi îngăduiţi, poate nu prea sistematic, să vă înfăţişez 

câteva împrejurări care punctează o evoluţie după părerea mea, şi tovarăşii din 

delegaţia noastră vor confirma dacă ceea ce spun este exact. În măsura în care 

mă voi abate de la adevăr mă vor pune pe calea adevărului, şi în măsura în care 

va fi nevoie, mă vor completa. 

Îmi cer voie să înfăţişez câteva împrejurări care punctează o evoluţie, 

sigur, în felul nostru de a gândi. Fiecare dintre noi am muncit în ilegalitate; 

fiecare dintre noi ne-am cunoscut în închisori sau lagăre. În lupta aceasta din 

ilegalitate, este sigur că pentru noi un deosebit de puternic sprijin l-a constituit 

cuvântul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Era desigur cuvântul pe care-

l puteam asculta. Legăturile noastre cu celelalte partide comuniste şi 

muncitoreşti erau foarte slabe şi extrem de rare. Datorită acestui lucru, în 

mentalitatea mea cel puţin şi cred că din acest punct de vedere nu am fost 

deosebit de ceilalţi tovarăşi, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice se bucura de 

un imens prestigiu.  

[...] 

Tov. Liu Shaoqi: În ceea ce priveşte problema Iugoslaviei, să ne oprim 

aici. Vreau să spun şi eu câteva cuvinte. 

Atât în cuvântul meu cât şi în cuvântul tovarăşilor români s-a vorbit 

despre greşelile Uniunii Sovietice în perioada lui Stalin. Noi considerăm că 

Stalin, de-a lungul vieţii sale, a avut greşeli. Însă Stalin nu a avut numai greşeli, 

ci a avut şi merite, merite mari faţă de revoluţia mondială şi statul sovietic. 

Făcând o comparaţie între meritele şi greşelile sale, considerăm că meritele sunt 

mai mari, iar greşelile mai mici. Greşelile lui Stalin sunt parţiale, secundare, 

totuşi pot fi şi trebuie să fie criticate. Însă meritele lui Stalin nu pot fi negate, iar 

greşelile sale exagerate. Stalin a fost totuşi un mare marxist-leninist. Noi am 
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avut discuţii cu Stalin, însă se poate spune că în linii mari acestea au fost discuţii 

în cadrul partidelor, între marxist-leninişti. Dacă ne referim la greşelile 

tovarăşului Hruşciov, situaţia diferă. Greşelile tovarăşului Hruşciov nu sunt 

izolate, întâmplătoare, ci reprezintă o serie de greşeli consecvente. Este greu să 

spunem ce merite are el. Se ridică problema dacă tovarăşul Hruşciov a trădat sau 

nu marxism-leninismul şi internaţionalismul proletar? Este linia promovată de 

tovarăşul Hruşciov o linie revizionistă, o linie care revizuieşte marxism-

leninismul sau nu? La această problemă am răspuns afirmativ: da. De aceea, 

caracterul divergenţelor cu tovarăşul Hruşciov se deosebeşte de cel al 

divergenţelor cu Stalin. Divergenţele cu Stalin erau divergenţe în cadrul 

partidelor, între marxist-leninişti, pe când divergenţele cu tovarăşul Hruşciov 

sunt divergenţe între marxism-leninism şi revizionism, între internaţionalism şi 

şovinism de mare putere. 

Tov. Deng Xiaoping: În ultima analiză, Stalin este marxist-leninist, pe 

când tovarăşul Hruşciov este revizionist; Stalin era un revoluţionar, pe când 

tovarăşul Hruşciov nu este revoluţionar, el se opune revoluţiei. 

Tov. Liu Shaoqi: Ieri, tovarăşul Ceauşescu s-a referit la frontul unit 

antiimperialist. Aţi abordat bine această problemă. Cine este bastionul şi forţa 

principală a imperialismului? Acesta este imperialismul american, fapt spus în 

mod clar atât în Declaraţia din 1957 cât şi în cea din 1960. Frontul unit 

antiimperialist este în fond şi în practică un front îndreptat împotriva 

imperialismului american. Tocmai în legătură cu aceasta a apărut problema. 

Tovarăşul Hruşciov vrea să colaboreze cu imperialismul american, cu 

conducătorii imperialismului american, cu Eisenhower, Kennedy şi Johnson. El 

vrea ca Uniunea Sovietică şi imperialismul american să dicteze lumii. În felul 

acesta nu mai există duşmani. Pentru noi şi tovarăşul Hruşciov nu mai există un 

duşman comun. 

Tov. Peng Zhen: El are împreună cu imperialiştii americani un duşman 

comun: China. 

Tov. Liu Shaoqi: Partidul Comunist Chinez este împotriva Tratatului de 

la Moscova privind interzicerea parţială a experienţelor cu arma nucleară. Noi 

am criticat în mod ascuţit acest tratat. Dv. ştiţi acest lucru. Pentru ce am 

procedat astfel? Criticile aduse de noi sunt în linii mari vorbele spuse de 

tovarăşul Hruşciov şi alţi conducători sovietici în anii 1960, 1961, 1962 şi chiar 

1963. În 1961, tovarăşul Hruşciov a spus că propunerea prezentată de Anglia şi 

S.U.A. privind încetarea parţială a experienţelor nucleare este în realitate o 

înşelare a popoarelor din întreaga lume şi că guvernul sovietic nu poate proceda 

la o asemenea înşelare a popoarelor. Cu nu mai mult de 40 de zile înainte de 

încheierea Tratatului, la 15 iunie, tovarăşul Hruşciov a spus că tratatul privitor la 

interzicerea parţială a experienţelor cu arma nucleară nu poate fi acceptat. 

Atunci când U.R.S.S. a adoptat o asemenea poziţie împotriva acestei uneltiri la 

Conferinţa de la Geneva, noi am publicat o declaraţie guvernamentală prin care 

am sprijinit pe tovarăşul Hruşciov. 
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Nu ştim dacă în acea vreme partidul şi guvernul României au fost de 

acord cu această părere a tovarăşului Hruşciov. 

[...] 

Şedinţa din ziua de 10 martie 1964 

 

Tov. Liu Shaoqi: În urma propunerii dv., mai discutăm o dată. La ora 5 

vă va primi tovarăşul Mao Zedong. Până atunci mai avem un ceas. Preşedintele 

Mao Zedong vă va primi tot în această clădire, într-o altă sală. Vă rugăm să 

vorbiţi dv. întâi. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Bine. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am rugat, ieri, să avem o întrevedere cu un 

membru al delegaţiei dv. şi am avut o discuţie cu tov. Peng Zhen. Aş vrea, în 

primul rând, să mulţumesc pentru această ocazie care ni s-a dat, ca şi pentru 

posibilitatea de a ne întâlni din nou. 

Noi am mai reflectat asupra problemelor care au fost în discuţie. Între 

timp am primit de acasă o serie de scrisori, răspunsuri trimise de alte partide 

comuniste şi muncitoreşti prin care îşi exprimă speranţa în încetarea polemicii. 

Am primit, de asemenea, mai multe informaţii privind interesul pe care îl 

manifestă o serie de ţări din America Latină, Asia, Africa, ţări de curând 

eliberate, în încetarea polemicii şi toate acestea ne-au determinat să ridicăm din 

nou în discuţia de ieri cu tovarăşul Peng Zhen problema de a se mai vedea dacă 

nu este posibil să se găsească o soluţie pentru încetarea polemicii publice. 

Aşa cum am arătat, partidul nostru consideră că problema întăririi 

lagărului socialist şi a mişcării comuniste şi muncitoreşti este una din 

îndatoririle primordiale ale tuturor partidelor, fie ele mari sau mici, ale fiecărui 

comunist. Pornind de la aceasta noi am ridicat această problemă din nou ieri. 

Azi dimineaţă am primit din partea conducerii partidului nostru o 

telegramă prin care ne recomandă să întărim din nou apelul către conducerea 

P.C.C. în vederea găsirii soluţiei pentru încetarea polemicii publice. Aseară am 

primit şi scrisoarea P.C.U.S. adresată P.C.C. ca răspuns la scrisoarea din 29 

februarie. Noi considerăm că este posibil ca pe baza propunerilor cuprinse în 

scrisoarea dv., care în fond sunt însuşite şi în scrisoarea P.C.U.S., mă refer la 

propuneri propriu-zise, pentru că există diferenţe de termeni, de număr de 

partide care să participe – dar considerăm că acestea sunt probleme asupra 

cărora se poate discuta şi ajunge la înţelegere – să-i rugăm pe tovarăşi să mai 

revadă problema asupra căreia noi am discutat şi, pornind de la interesele clasei 

muncitoare, interesele tuturor popoarelor, ale mişcării comuniste, să venim în 

întâmpinarea dorinţei aproape unanime a partidelor comuniste şi muncitoreşti, 

care se pronunţă pentru încetarea polemicii publice. 

Am dori să subliniem faptul că partidul nostru consideră că acestui scop, 

al unităţii, nu-i pot servi folosirea în relaţiile dintre partide a injuriilor, a 

invectivelor de tot felul. Noi nu putem fi de acord cu folosirea unor asemenea 

invective şi acuzaţii neîntemeiate de a i se arunca unui partid, conducerii sale, 

epitete ca sectarism, troţkism ş.a.m.d. şi acuzaţii de trădare a intereselor clasei 
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muncitoare, de pactizare cu imperialismul. Noi considerăm că între comunişti 

pot şi trebuie să se găsească metode comuniste, principiale. De aceea, noi, 

conducerea partidului nostru, adresează încă o dată apelul pentru a găsi soluţiile 

cele mai potrivite pentru a nu continua polemica publică. 

Tov. Liu Shaoqi: Această problemă am mai discutat-o. Întrucât aţi 

ridicat-o din nou, o mai putem discuta. În ceea ce priveşte încetarea polemicii 

publice, noi am expus, în mod clar, în scrisoarea noastră poziţia noastră şi 

anume ca P.C.C., P.C.U.S. şi partidele frăţeşti interesate să găsească prin 

consultări o metodă echitabilă, raţională, acceptabilă pentru toţi. După ce se va 

ajunge la un acord comun, polemica poate să înceteze. Fără a se ajunge la un 

acord comun, polemica nu poate să înceteze. Ieri şi acum câteva zile am spus că 

nu este uşor să se ajungă la un acord comun. Dv. ridicaţi problema ca polemica 

să înceteze acum. Noi ne îndoim de sinceritatea acelor care cer acum încetarea 

polemicii publice. Dacă ei vor să arate că sunt, în mod sincer, pentru încetarea 

polemicii publice, ei trebuie să recunoască în mod public greşelile lor. Data 

trecută am spus că începând din iulie 1963, 42 de partide au adoptat hotărâri prin 

care atacă P.C.C. În afară de aceasta, unele partide, deşi nu au adoptat hotărâri, 

au publicat totuşi în organele lor de presă articole prin care ne-au atacat. În total, 

ne-au atacat aproape 50 de partide. Tocmai aceste partide, după ce au publicat 

articole şi au adoptat hotărâri prin care au atacat P.C.C., cer acum încetarea 

polemicii publice. 

Tov. Deng Xiaoping: Tovarăşul Hruşciov a fost în fruntea celor care 

duceau polemica publică, iar acum tot el este în fruntea încetării polemicii. Când 

tovarăşul Hruşciov s-a postat în fruntea celor care desfăşurau polemica publică, 

atunci cele aproape 50 de partide l-au urmat, ducând polemică publică. Acum 

când tovarăşul Hruşciov cere încetarea polemicii publice, este iarăşi urmat de o 

serie de partide. Cred că partidele care vor răspunde la scrisoarea dv. în sensul 

că sunt de acord cu încetarea polemicii vor fi şi mai numeroase, deoarece ascultă 

de bagheta tovarăşului Hruşciov. 

Tov. Peng Zhen: Cu toate că este vorba de aproape 50 de partide, totuşi 

ele nu reprezintă o problemă grea, pentru că constituie, după cum spune şi 

tovarăşul Hruşciov, o parte – partea sovietică. Acum partide ca cel francez, 

portughez, englez care ne-au înjurat cel mai mult, cer să încetăm polemica 

publică. De aceea, nu se poate să nu se nască o astfel de întrebare: după ce 

partidele comuniste din Franţa, Portugalia şi Anglia ne-au atacat şi calomniat cu 

atâta înverşunare, iar acum cer încetarea polemicii publice, nu vor oare în felul 

acesta să ne închidă gura? Dacă nu vom accepta acest lucru atunci ne vor spune 

că noi promovăm sciziunea cu încăpăţânare. Am fi acuzaţi de o vină grozavă, 

urmând să se adopte faţă de noi măsuri colective. S-ar putea ca ceea ce fac acum 

să fie una din măsurile colective. Cine a provocat polemica şi pentru ce a 

provocat-o? Cum să procedăm cu cele câteva mii de articole publicate de cele 

câteva zeci de partide? Să le acceptăm ca o condamnare definitivă a P.C.C.? Sau 

să cerem ca toate acestea să fie anulate? Ei nu au spus nimic despre acest lucru. 
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Tov. Liu Shaoqi: Acum ei trebuie să recunoască, în mod public, că 

adoptarea de hotărâri şi publicarea de articole prin care suntem atacaţi au fost 

greşeli şi să treacă la anularea lor. Aceasta ar fi o dovadă a sincerităţii lor. Dacă 

ei nu anulează aceste atacuri, atunci P.C.C. are dreptul să dea un răspuns potrivit 

fiecărui articol, fiecărei hotărâri, fiecărui partid, fie anul acesta, fie anul viitor. 

Noi niciodată n-am fost pentru polemica publică. Noi am răspuns numai 

la calomniile şi atacurile publice. Ei s-au pronunţat pentru practicarea polemicii 

publice. Ei ne-au atacat mult. Acum ei nu vor să recunoască că atacurile la 

adresa noastră au fost greşeli şi nu vor să le anuleze. Cum putem atunci să le 

acordăm încredere? 

Data trecută ne-am referit la foarte multe probleme în care există 

divergenţe ascuţite şi anume: problema Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., 

problema Stalin, problemele păcii şi războiului, problema întrecerii paşnice, 

problema coexistenţei paşnice, problema mişcării de eliberare naţională, 

problema iugoslavă, problema tratatului tripartit; acum a mai apărut o nouă 

problemă: aşa-zisa rezolvare paşnică a problemelor de frontieră. Atâta timp cât 

ei vorbesc despre probleme în mod public, noi nu putem să nu ne exprimăm 

părerea. Ei trebuie să recunoască că toate aceste lucruri sunt greşeli şi să nu mai 

vorbească despre ele. Numai atunci poate să înceteze polemica publică. Altfel, 

cum poate să înceteze? 

Şi dv., tovarăşi români, aţi fost într-o perioadă pentru polemica publică, 

v-aţi pronunţat împotriva noastră care nu eram pentru polemica publică. Noi 

niciodată nu ne-am pronunţat pentru polemica publică, ci am spus că vom 

răspunde la atacurile altora, n-am spus decât că oricui va ridica probleme asupra 

cărora există divergenţe noi îi vom spune părerea noastră. De aceea, polemica 

publică nu depinde de noi, ci de cealaltă parte. Mai ales tovarăşul Hruşciov, 

partidele comuniste din Franţa, Portugalia şi alte partide nu au dreptul să ceară 

încetarea polemicii publice. Ele au dus vreme îndelungată polemica publică, ne-

au înjurat mult, iar acum nu vor să recunoască greşelile lor. Cum putem crede în 

sinceritatea lor? 

Dacă spuneţi că injuriile şi invectivele nu ajută la unitate, ei de ce au 

aruncat invective şi injurii? Pe de o parte, se spune că injuriile aruncate sunt 

juste, că articolele publicate şi hotărârile adoptate sunt juste, iar pe de altă parte, 

cererea de încetare a polemicii publice este socotită, de asemenea, justă. Cine 

poate să creadă în toate acestea? Nimeni. 

Tov. Deng Xiaoping: După părerea mea, nu este uşor să se ajungă la un 

acord comun. Chiar dacă se va ajunge la el noi nu cerem decât ca acest acord să 

fie echitabil, raţional. 

Tov. Liu Shaoqi: Vom ridica această problemă în tratativele cu P.C.U.S. 

şi cu alte partide. Le vom spune: dacă vreţi să nu răspundem la atacurile 

P.C.U.S. şi ale altor partide atunci trebuie să recunoaşteţi greşelile voastre, să 

anulaţi hotărârile şi articolele prin care ne atacaţi. Numai în aceste condiţii s-ar 

proceda raţional şi echitabil. 
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Tov. Deng Xiaoping: Făcând toate acestea, ei pot să obţină dreptul de a 

ne cere încetarea polemicii publice. 

Tov. Liu Shaoqi: Mai trebuie să discutăm ca ei să nu ridice probleme 

asupra cărora există divergenţe. Dacă vor ridica probleme asupra cărora există 

divergenţe, noi le vom răspunde. Numai aşa poate fi raţional şi echitabil, numai 

atunci pentru toată lumea lucrurile vor fi acceptabile. Dacă cereţi ca polemica 

publică să înceteze mai devreme, atunci cele aproape 50 de partide trebuie să 

recunoască greşeala de a adopta hotărâri şi a publica articole prin care ne atacă 

şi să nu mai ridice probleme asupra cărora există divergenţe. 

Tov. Deng Xiaoping: P.C.U.S. trebuie, în primul rând, să dea o 

apreciere Congresului al XXII-lea. În acest an urmează să aibă loc conferinţele a 

o serie de organizaţii democratice internaţionale. Ele vor avea loc în martie şi 

aprilie. Dacă ele vor spune că dezarmarea este problema problemelor, că ea este 

sarcina principală a tuturor popoarelor, dacă vor ridica problema tratatului 

tripartit, vor spune că propunerea tovarăşului Hruşciov în ceea ce priveşte 

rezolvarea conflictelor de frontieră este atât de înţeleaptă şi o serie de alte 

probleme, atunci polemica trebuie să continue. 

Noi nu putem decât să ne exprimăm părerea noastră, să dezvăluim 

fondul problemelor. Fără dezvăluirea fondului şi esenţei problemelor popoarelor 

nu pot fi lămurite. De pildă, la sesiunea Comitetului Executiv al U.I.S. care a 

avut loc la Budapesta, ei au ridicat toate aceste probleme. Pe bună dreptate noi 

nu puteam să nu ne exprimăm părerea noastră, să respingem toate aceste acţiuni; 

însă profitând de aşa-zisa majoritate ei au adoptat hotărârile cu forţa. Ce forme a 

căpătat discuţia datorită celeilalte părţi? Discuţia de acolo a imitat metodele 

Congresului din Germania răsăriteană: fluierături, bătăi din picioare etc. Fără 

îndoială, pe bună dreptate, noi trebuie să publicăm adevărul despre această 

sesiune pentru ca lumea să cunoască atât conţinutul cât şi forma ei. Noi n-am 

publicat nimic despre ea, pornind de la promisiunea ca în decursul tratativelor 

dintre partidele noastre să nu ducem polemică publică. Nu este bine să nu 

spunem aceasta poporului nostru, pentru un timp îndelungat, să nu lămurim 

opiniei publice mondiale toate acestea. Noi avem răspunderea să publicăm cu un 

alt prilej toate aceste materiale ca ele să fie clarificate. De ce ei au putut să 

procedeze astfel, iar noi nu avem nici dreptul să răspundem? 

Tov. Emil Bodnăraş: Numai cinci minute vă rog să-mi permiteţi şi mie. 

Tov. Deng Xiaoping a spus că fără lămurirea fondului şi a esenţei 

problemelor, popoarele nu vor fi orientate just. Aceasta este perfect adevărat. 

Noi ne dăm foarte bine seama de seriozitatea situaţiei, precum şi de divergenţele 

care există într-un şir de probleme fundamentale. Încetarea polemicii publice în 

jurul acestor probleme nu este în concepţia noastră soluţia, ci este doar condiţia 

ca să putem dezbate liniştiţi aceste probleme şi să constatăm ce este greşit şi ce 

este just. Noi considerăm că acceptând continuarea polemicii publice nu vom 

avea condiţii pentru a determina pe cineva să recunoască că a greşit. Este foarte 

greu de presupus acest lucru. 
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Noi suntem departe de a vrea să creăm Partidului Comunist Chinez o 

situaţie inechitabilă în mişcare. Partidul Comunist Chinez are mult prestigiu, are 

un rol imens de jucat prin tot ceea ce a realizat până acum şi prin poziţia sa în 

mişcarea comunistă şi muncitorească. Noi credem că acest prestigiu se va întări 

în condiţiile afirmării sale în discuţii, în lămurirea liniştită, la masa rotundă, a 

problemelor care astăzi sunt în discuţie. Acolo fiecare dintre cei ce au greşit sau 

au urmat o cale greşită vor avea prilejul să vadă şi să recunoască. 

De altfel şi noi, dându-ne seama că polemica publică aşa cum a pornit 

reprezintă o situaţie periculoasă, am adoptat poziţia pe care o cunoaşteţi şi am 

apărat acolo unde a fost nevoie în mod just interesele comunităţii şi ale mişcării 

comuniste. 

Fără această înţelegere că ceea ce s-a petrecut a fost greşit şi fără a ne da 

seama că sunt căi pentru a găsi o orientare justă, noi n-am fi venit aici la dv. 

Aveţi mulţi prieteni, tovarăşi chinezi. În condiţiile continuării polemicii publice 

va fi greu să se afirme prietenii pe care îi aveţi în toate partidele. De aceea, noi 

socotim că independent la ce concluzii vom ajunge aici, polemica deschisă 

continuă să fie dăunătoare şi vom stărui în continuare pentru încetarea ei. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi ne-am gândit în spiritul propunerilor dv., 

poate ar fi bine ca de acord cu dv. şi P.C.U.S., să fie desemnat un grup de 

partide care să facă munca aceasta de găsire a soluţiilor echitabile, rezonabile şi 

acceptabile pentru toată lumea şi, în perioada aceasta, care poate fi de o lună, 

două luni, să se abţină toate partidele de a publica. Noi nu spunem că în sânul 

partidului nu pot să discute, însă să nu publice materiale polemice. 

Noi am vorbit cu dv., v-am spus că vrem să discutăm şi cu conducerea 

P.C.U.S. şi cu alte partide. Considerăm că interesele unităţii şi interesele 

victoriei socialismului pot să ceară fiecărui partid să adopte o atitudine de 

aşteptare. Va fi timp, dacă nu se va ajunge la un acord, să se publice şi cinci ani 

şi zece ani. Noi credem că toată lumea ar saluta această acceptare de către 

Partidul Comunist Chinez, nu numai comuniştii, dar şi popoarele din colonii şi 

din lumea întreagă. 

Tov. Liu Shaoqi: Mult mai devreme, noi am fost de părerea exprimată 

de dv. aici şi anume ca discuţiile să fie limitate în cadrul partidelor. Acum dv. 

vorbiţi în felul acesta, aşa cum am vorbit noi acum câţiva ani. Aceasta nu 

înseamnă că nu ne-am gândit la această problemă, nu înseamnă că nu ne-am 

gândit la consecinţele polemicii publice. Situaţia de astăzi ne-am imaginat-o 

încă acum câţiva ani. Am spus şi spunem că problemele în care nu se poate 

ajunge la un acord să fie lăsate la o parte, ca timpul să le verifice. Totuşi, 40-50 

de partide nu ne-au ascultat şi nu ne ascultă. La aceeaşi baghetă, ele au 

dezlănţuit atacuri la adresa P.C.C. şi P.M.A. Vorbind sincer, situaţia de astăzi 

este mai puţin gravă decât ne-am închipuit-o noi cu câţiva ani înainte. În vremea 

aceea, îngrijorarea noastră a fost mai mare decât a dv. Însă situaţia de astăzi este 

diferită. Cele 40-50 de partide au desfăşurat timp îndelungat atacul, iar 

consecinţele au apărut deja. Rămâne de văzut dacă vom răspunde sau nu la 

aceste atacuri. Vă pot spune limpede, tovarăşi români, că dacă ei nu recunosc 
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greşelile, nu anulează articolele şi hotărârile lor, noi trebuie să continuăm 

polemica publică. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Hai să le dăm timp să le anuleze. 

Tov. Liu Shaoqi: În mod public s-ar putea. 

Tov. Emil Bodnăraş: Trebuie să-i convingem, poate oamenii nu vor. Să 

punem cu toţii umărul să-i ajutăm. 

Tov. Liu Shaoqi: Este vorba de 40-50 de partide. P.C.U.S., în primul 

rând, trebuie să anuleze hotărârile Congresului al XXII-lea. Oare se poate realiza 

acest lucru? În afară de acestea, mai este o problemă. De acum înainte, nu mai 

trebuie ridicate probleme asupra cărora există divergenţe. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi suntem de acord să discutăm această 

chestiune. 

Tov. Deng Xiaoping: Mergeţi dv. mai întâi în Uniunea Sovietică, să 

convingeţi P.C.U.S. să-şi anuleze hotărârile, în primul rând hotărârile 

Congresului al XXII-lea. 

Tov. Liu Shaoqi: Dat fiind că hotărârile partidului au fost publice, ei 

trebuie să recunoască, în mod public, greşelile şi să anuleze, tot în mod public, 

hotărârile şi articolele: nu în mod echivoc sau prin manevre. 

Tov. Deng Xiaoping: Până acum conducerea P.C.U.S. nu a recunoscut 

că retragerea specialiştilor din China şi denunţarea în mod unilateral a câtorva 

sute de acorduri şi contracte sunt greşeli şi continuă să spună că aceste acţiuni 

sunt juste, ca şi toate măsurile adoptate faţă de Albania. 

Tov. Liu Shaoqi: Dacă ei, într-adevăr, ar putea să recunoască în mod 

sincer şi public greşelile lor, să anuleze în mod public aceste articole şi hotărâri 

şi să înceteze să mai vorbească despre tratatul tripartit şi să nu-l mai traducă în 

viaţă, să nu mai vândă aceste teorii, atunci n-ar mai fi necesar să le răspundem. 

Atât timp cât nu vor însă să recunoască greşelile, nu vor să anuleze hotărârile şi 

articolele, noi le vom răspunde. Aşa trebuie să facă comuniştii adevăraţi: dacă 

este unul, este unul, dacă este just este just, dacă este greşit, este greşit. 

Tov. Peng Zhen: După cum a spus Lenin, aceasta este o expresie a unui 

partid serios. 

Tov. Deng Xiaoping: Noi nu am studiat încă scrisoarea P.C.U.S. 

adresată P.C.C., deoarece abia a fost tradusă şi încă n-a fost citită de toată 

conducerea. Noi suntem însă destul de familiarizaţi cu felul cum acţionează 

P.C.U.S. După studierea acestei scrisori le vom răspunde. Mai ridicăm o 

problemă cu caracter tehnic. Partidele noastre au dus tratative. Noi socotim că 

este necesar să se publice o ştire. Poate este mai vioi ca fiecare partid să publice 

ştirea sa. Noi vom publica o ştire scurtă, şi anume: Între 3 şi 10 martie au avut 

loc la Beijing convorbirile dintre delegaţia C.C. al Partidului Comunist Chinez şi 

delegaţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Apoi urmează 

lista membrilor delegaţiilor care au participat la convorbiri. La sfârşit se arată că 

ambele părţi au făcut un schimb de păreri asupra problemelor de interes comun 

şi că, convorbirile s-au desfăşurat într-o atmosferă prietenească. Noi ne gândim 

să publicăm această ştire. Dacă se poate? 
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: După părerea noastră, se poate, este cel 

mai bun mijloc de a anunţa încheierea acestor convorbiri. Cam în acelaşi sens 

vom publica şi noi în presa noastră. Va trebui însă să facem în aşa fel încât ştirea 

să apară în acelaşi timp.  

Tov. Deng Xiaoping: Se poate ca ştirile să fie publicate în acelaşi timp. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Socotesc că ar fi bine să facem acest lucru 

joi. 

Tov. Deng Xiaoping: Se poate. Ştirea va fi publicată deci în ziarele de 

joi. Asupra ştirii dv. veţi hotărî. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cam în acelaşi fel. 

Tovarăşi, precum se vede, dezbaterile noastre au ajuns, în sfârşit, la 

încheiere. Eu n-am nimic de spus în plus faţă de ceea ce am spus cu ocazia 

primei încheieri a dezbaterilor noastre. Aş dori însă să subliniez încă o dată că 

noi, făcând demersul pe care l-am discutat atât de amplu aici, n-am urmărit 

altceva decât propria noastră convingere, că un armistiţiu imediat în ce priveşte 

polemica publică este necesar, pentru a putea găsi soluţii problemelor divergente 

existente în mişcarea muncitorească. Acest lucru, şi după discuţiile pe care le-

am avut, rămâne convingerea noastră fermă. Noi vom milita şi suntem convinşi 

că până la sfârşitul sfârşitului viaţa ne va arăta ce am făcut bine şi ce n-am făcut 

bine. Suntem cu toţii convinşi că am învăţat şi învăţăm de la viaţă şi viaţa ne va 

clarifica. 

Noi mulţumim Partidului Comunist Chinez pentru primirea tovărăşească 

care ni s-a făcut, mulţumim tovarăşilor pentru răbdarea cu care ne-au ascultat, 

mulţumim pentru ocazia care ne-a fost dată de a cunoaşte părerile dv. care, 

desigur, ne vor folosi în judecăţile noastre viitoare. 

Tov. Liu Shaoqi: Este de folos şi pentru noi. Am putut să înţelegem, să 

cunoaştem mai bine poziţia şi atitudinea dv., punctele dv. de vedere. Este bine 

că aţi venit aici. Este bine ca asemenea contacte să aibă loc mai des. Contactele 

contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre partidele şi ţările noastre. 

 

Convorbirea cu prilejul primirii delegaţiei Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Român de către tovarăşul Mao Zedong 

 

(10 martie 1964) 

 

Tov. Mao Zedong: Se pare că dv. aţi avut o şedinţă? (Această afirmaţie 

a fost făcută după ce avusese loc un schimb de cuvinte privind clima din R.P.R. 

şi R.P.C.). 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Da. 

Tov. Liu Shaoqi: Dv. aţi cerut ca polemica publică să fie încetată, iar 

noi am spus că, dat fiind faptul că peste 50 de partide au luat hotărâri şi au scris 

articole prin care ne atacă, ei trebuie să anuleze hotărârile şi articolele şi să 

recunoască greşelile lor. Dacă nu, avem dreptul să dăm răspuns. Dv. aţi spus că 

o să vă consultaţi şi cu Uniunea Sovietică. Noi am spus că de acum înainte să nu 
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se mai ridice probleme asupra cărora există divergenţe. Acestea sunt două 

puncte raţionale şi echitabile. 

Tov. Mao Zedong: Aceştia (arătând delegaţia chineză) sunt aţâţători la 

război, inclusiv eu. Suntem numiţi aţâţători la război, nu ştiţi? O.N.U. a adoptat 

o rezoluţie în care se spune că noi suntem cotropitori, pentru că noi am fi 

cotropit Coreea. Trupele din cele 16 ţări au dus război în Coreea timp de trei ani, 

sub steagul O.N.U. Deci, noi nu avem dreptul să mergem la O.N.U. Cum poate 

O.N.U. să primească un agresor în rândurile sale <?>. 

Tovarăşul Hruşciov spune că noi suntem dogmatici, sectarişti, 

scizionişti, troţkişti, pseudorevoluţionari, că ne-am alăturat imperialiştilor 

ş.a.m.d. Odată ce există atâtea lucruri rele, ei trebuie să ne critice. Cum pot 

marxist-leniniştii să nu critice dogmaticii, sectariştii, troţkiştii ş.a.m.d. Ei au luat 

hotărârea de a publica materialele Plenarei, iar dv. spuneţi că nu le vor publica. 

Ei nu vor reuşi să facă acest lucru pentru că Comitetul Central a luat o hotărâre 

în faţa a peste şase mii de participanţi la Plenara Comitetului Central unde ne-au 

criticat. Cum puteţi să-i faceţi să nu publice materialele plenarei? Acum, în 

lume, există un număr de partide cărora le place să adopte hotărâri împotriva 

noastră. 

Tov. Liu Shaoqi: 42 de partide au luat hotărâri să ne atace şi acestea au 

fost date publicităţii. 

Tov. Mao Zedong: Aceştia acum nu au altă ieşire. Spuneţi, ce pot să 

facă aceştia? În cazul în care ei nu vor să recunoască în mod public greşelile, 

într-o zi tot o să le răspundem. Acum şi tovarăşul Gomulka a spus un lucru 

echitabil. El spune că la toate criticile făcute de unii la adresa altora, inclusiv 

P.C.C., partidul atacat are drept să răspundă, deci are loc un du-te vino. De fapt, 

nu trebuie să fiţi îngrijoraţi. Ce importanţă are scrierea de articole şi rostirea de 

cuvântări. În scrisoarea din 29 noiembrie, anul trecut, ei au citat afirmaţii de ale 

mele din cadrul discuţiei pe care am avut-o la 22 februarie anul trecut cu 

ambasadorul sovietic. Atunci am spus că de vreme ce noi suntem dogmatici, 

sectarişti, scizionişti, naţionalişti etc., de vreme ce există atâtea lucruri rele, 

trebuie să ne criticaţi. P.C.C. nu mai este un partid marxist-leninist, ci 

antimarxist-leninist, suntem dogmatici, sectarişti, scizionişti ş.a.m.d. Şi atunci 

marxist-leniniştii din lumea întreagă trebuie să se ridice în unanimitate 

împotriva noastră. I-am spus că în viaţa mea am fost întotdeauna înjurat de alţii, 

din prima zi când am intrat în partid am fost înjurat de reacţionari. Am spus că 

pe măsură ce partidul nostru este înjurat, el creşte. Nu cred că dv. nu aţi fost 

înjuraţi de hitlerişti. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: (râzând) Ne-au şi mângâiat, ne-au băgat în 

lagăre, în închisori, ne-au şi împuşcat. 

Tov. Mao Zedong: Numai că n-am fost împuşcaţi. Noi am dus un război 

de 25 de ani împotriva reacţionarilor, începând din 1927 şi până la încetarea 

războiului în Coreea, în anul 1953. Dv. sunteţi oameni cu multe cunoştinţe. Eu 

sunt un om necultivat, sunt un învăţător de şcoală elementară. Am ajuns să fiu 

cel mult, pentru o perioadă de timp, directorul unei şcoli elementare. Pe vremea 
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aceea nu ştiam nimic, nu ştiam că în lume au existat Marx şi Engels, Lenin. Mă 

refer la perioada de dinaintea Revoluţiei din Octombrie. După Revoluţia din 

Octombrie am aflat de existenţa marxism-leninismului, dar atunci nu eram 

pregătit pentru a duce războiul. Eram un învăţător, cum puteam să duc eu război. 

Oare dintre dv. este cineva care a fost în război. Dv. (arătând spre tovarăşul 

Bodnăraş) aţi fost la război. 

Tov. Emil Bodnăraş: Am fost la închisoare. 

Tov. Mao Zedong: Aţi participat la războiul de partizani? 

Tov. Emil Bodnăraş: După eliberarea din închisoare am participat la 

organizarea luptei pentru răsturnarea regimului fascist. 

Tov. Mao Zedong: Eu n-am fost în închisoare. Pe vremea aceea nu 

intenţionam să duc război. Cine ne-a sfătuit să punem mâna pe arme şi să 

începem războiul? Un chinez care a fost în trecut şi prietenul nostru – Jiang 

Jieshi. El ne-a învăţat să facem acest lucru. În spatele lui stăteau imperialiştii. 

Dedându-se la masacre, el ne-a silit ca să ne urcăm pe munte (aluzie la formarea 

de detaşamente de răsculaţi în munţi de-a lungul istoriei chineze). Demnitarii au 

silit poporul să se ridice la luptă. Eu, tov. Deng Xiaoping, Liu Shaoqi, Peng 

Zhen, Wu Xiuquan nu eram pregătiţi pe vremea aceea să ducem război. Nici noi 

n-am învăţat într-o şcoală militară. Nu am avut încotro decât să punem mâna pe 

arme. Lupta a durat 22 de ani. Deci am căpătat denumirea de aţâţători la război, 

cotropitori. Mă refer la războiul militar. 

Acum este vorba de un război literar. Munca aceasta, în mod comparativ, 

este mai plăcută şi o faci cu vioiciune. După un război de câţiva ani nimeni n-a 

murit. Dacă este permis războiul, pentru ce nu este permisă bătălia literară? 

Probabil dv. ştiţi, nici noi nu aveam această dorinţă de a duce acest război, nu 

eram pregătiţi din punct de vedere spiritual, nici n-am conceput înrăutăţirea 

relaţiilor cu Uniunea Sovietică. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1957 şi nu la 

Consfătuirea de la Bucureşti. 

Ei au cerut să ocupe litoralul ţării noastre, au cerut să facă o aşa-zisă 

flotă comună cu noi. Vă amintiţi de faptul că, în 1958, tovarăşul Hruşciov a 

venit la Beijing. Prin ambasadorul lor ne-a adus la cunoştinţă această 

comunicare. Noi am spus că nu se poate. Am spus că sunt câteva metode şi 

anume: prima, să dăm în întregime flota în mâinile dv.; a doua, toată flota să fie 

în mâna noastră şi a treia să dăm o parte în mâinile dv., iar o parte să rămână în 

mâna noastră. Să alegeţi una din aceste metode. Atunci tovarăşul Hruşciov m-a 

întrebat dacă toată flota se dă Uniunii Sovietice, atunci eu ce voi face? I-am spus 

că de muncă tot o să mai am, o să particip la războiul de partizani. El mi-a 

răspuns că războiul de partizani nu mai are nici un rol. Atunci am spus ca 

întreaga flotă să fie în mâna noastră, ca ei să ne dea ajutor, iar noi s-o 

administrăm, dar el n-a vrut. 

Atunci, l-am întrebat, oare este bine să reveniţi din nou la Port Arthur şi 

Dairen să dăm partea aceea în mâna dv.? El a spus că nu e bine. Odată ce ne-am 

retras de acolo, revenirea ar avea o influenţă negativă. Atunci el a spus să facem 

o flotă comună. I-am răspuns că acest lucru nu se poate. I-am repetat că se poate 
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adopta una din cele trei variante, însă flotă comună nu se poate. De atunci, 

relaţiile noastre cu ei s-au înrăutăţit. 

În 1959 a avut loc întâlnirea de la Camp David care a promovat aşa-zisul 

spirit de la Camp David. Pentru a promova acest spirit, agenţia T.A.S.S. a 

publicat o declaraţie cu privire la problema conflictului dintre India şi China. În 

această declaraţie, U.R.S.S. a trecut de partea Indiei, împotriva Chinei. 

Ascultând cuvântul lui Eisenhower, el ne-a sfătuit ca să rezolvăm 

problema cu privire la Taiwan şi ne-a cerut să eliberăm un număr de prizonieri 

americani care se găseau în închisorile noastre. I-am spus că asta nu se poate. 

Atunci el a spus că degeaba a venit la Beijing. Atunci nu cumva dv. aţi venit, de 

asemenea, degeaba aici? 

Unii spun că chinezii sunt încăpăţânaţi şi nu pot fi convinşi. Aceasta este 

adevărat. Într-adevăr, suntem încăpăţânaţi. Vă rog să-i spuneţi tovarăşului 

Hruşciov cât de încăpăţânaţi sunt chinezii, ei nu vor să cedeze nici un pas, nici 

un petic de pământ, vor să ducă lupta ascuţiş contra ascuţiş. Indiferent dacă el va 

duce lupta ascuţiş contra ascuţiş sau nu, eu am să duc lupta ascuţiş contra 

ascuţiş. La fiecare dintre cele peste 2 000 de articole vom da răspuns. Fie că este 

vorba de hotărâri, fie că este vorba de articole, la toate acestea vom da răspuns. 

Tov. Liu Shaoqi: 42 partide au adoptat hotărâri prin care ne atacă, iar 

altele au publicat numai articole. 

Tov. Mao Zedong: Deci, nu numai tovarăşul Deng Xiaoping şi ceilalţi 

tovarăşi sunt încăpăţânaţi, înainte de toate eu sunt un element încăpăţânat, sunt 

chiar mai încăpăţânat decât ei. Mie îmi place poate chiar mai mult războiul. Sunt 

un caracter mai agresiv. Câteodată şi ei sunt mai teribili decât mine. 

Vedeţi, până acum la noi nu s-a convocat de mult timp congresul 

partidului. Cine din dv. a participat la Congresul al VIII-lea <?> 

Tov. Emil Bodnăraş: Tovarăşul Gheorghiu-Dej a fost aici. 

Tov. Mao Zedong: Atunci am avut o convorbire plăcută cu el. 

Tov. Emil Bodnăraş: Îşi aminteşte cu plăcere de această convorbire. 

Tov. Mao Zedong: Eu înţeleg toate sentimentele lui. Vă rog să 

transmiteţi tovarăşului Gheorghiu-Dej multe salutări şi urări de sănătate. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Vă mulţumesc. 

Tov. Mao Zedong: I-am scris o scrisoare şi am primit răspuns la ea, fapt 

pentru care îi rămân recunoscător. 

În 1958, am avut un congres la care n-am invitat delegaţi străini. N-am 

convocat congresul nici în 1960, 1961, 1962, 1963 şi nici acum în 1964. 

Probabil că în viitorii 1-2 ani nu vom convoca congresul. Aceasta deoarece dacă 

am convoca congresul atunci ar trebui să explicăm congresului şi membrilor de 

partid probleme ce ţin de situaţia internaţională şi de relaţiile dintre China şi 

Uniunea Sovietică şi, în acelaşi timp, congresul ar trebui să adopte hotărâri. 

Până acum nici Comitetul Central, nici Biroul Politic n-au luat asemenea 

hotărâri. Unor tovarăşi ca Hruşciov le place mult să vorbească, i s-au editat 

multe culegeri groase. Noi le-am tradus şi le difuzăm. Acum pregătim să edităm 

cele peste 2 000 de articole. 
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Tov. Kang Sheng: Au apărut două volume groase în care sunt cuprinse 

cele peste 2 000 de articole. 

Tov. Mao Zedong: Toate articolele publicate de cele 42 partide le vom 

edita în China. Acesta este un drept. Oare aceasta nu este raţional? Uniunea 

Sovietică nu editează şi nu publică, nu difuzează lucrările noastre. Atunci, noi le 

publicăm pe ale lor. 

Cu toate că am vorbit adineauri, repet că nici noi nu vrem să ducem 

această polemică publică. Polemica publică însă a fost provocată de ei. Atâta 

timp cât această polemică a fost provocată, o soluţie echitabilă şi raţională 

trebuie găsită. Polemica aceasta nu va avea o mare influenţă asupra situaţiei din 

China. În primul rând, nimeni nu a murit şi nici nu va muri. În al doilea rând, 

cerul nu va cădea. În al treilea rând, iarba şi copacii de pe munţi vor continua să 

crească. În al patrulea rând, peştii vor continua să înoate şi, în al cincilea rând, 

tovarăşele femei vor continua să nască. În afară de primul punct, celelalte puncte 

le-am comunicat tovarăşilor sovietici. 

În scrisoarea lor, din data 29 noiembrie a anului trecut, au afirmat că 

ceea ce am spus noi este just. 

Probabil că mai este nevoie de încă 10 ani pentru a termina de răspuns la 

toate acestea, pentru că este vorba de 2 000 de articole. Eu nu mai trăiesc 10 ani. 

Eu am un plan doar de cinci ani. Treburile de mai târziu vor reveni tovarăşului 

Liu Shaoqi şi celorlalţi tovarăşi. Tot o să răspundem. Nu există un asemenea 

argument care să le dea dreptul ca numai ei să ne critice şi noi să nu avem 

dreptul să-i criticăm. Dv. spuneţi să nu se mai publice materiale. Dar până la 

urmă tot o să se publice. Nu cred că ei nu le vor publica. Este mai bine ca ei să 

le publice. Dacă nu le vor publica, atunci otrava din interior nu poate ieşi afară. 

Ei consideră că spun ceea ce vor să spună, însă noi n-am terminat de scris. Ei au 

scris peste 2 000 articole, însă noi am scris doar 7, ceea ce înseamnă că au mai 

rămas de publicat 1993. Aceasta despre articolele publicate, să nu mai vorbim 

despre cele 42 de partide. 

Voi spuneţi că acesta este pesimism. Oare aşa spuneţi? A nu ajunge la un 

acord ar însemna pesimism. Eu cred că nu, acesta este optimism. Peste câţiva 

ani o să vă daţi seama că această polemică este folositoare, după cum a spus şi 

tovarăşul Hruşciov, aceasta este singura poziţie justă, marxist-leninistă. Noi 

procedăm după ordinele tovarăşului Hruşciov. În cazul altor ordine nu ascultăm 

de baghetă, dar în această privinţă ascultăm de ea. Polemica publică este singura 

poziţie justă, marxist-leninistă; înseamnă a acţiona aşa cum a acţionat Lenin. 

Aşa vedem noi lucrurile şi anume că polemica nu va aduce daune mişcării 

comuniste internaţionale. Cel puţin pentru China nu va aduce daune, ci numai 

foloase. Dacă n-ar fi aşa pentru ce publicăm articolele tovarăşului Hruşciov şi 

ale celorlalţi?! 

Eu sunt de părere ca să ne organizăm forţele astfel ca toate articolele şi 

hotărârile publice, adoptate de cele 42 de partide, să fie traduse şi editate, fără a 

ne scăpa nici un articol. 

Tov. Kang Sheng: Aşa ne pregătim să şi facem. 
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Tov. Mao Zedong: Anul trecut, am transmis prin radio scrisoarea 

deschisă a P.C.U.S. din 14 iulie. Există unii cărora nu le place să citească 

articolele lor, spunând că nu aduc nimic nou şi că au acelaşi ton. 

În cuvântul redacţiilor am sfătuit pe tovarăşii revoluţionari din lumea 

întreagă să citească cu răbdare aceste articole. În China, de asemenea, sunt mulţi 

cărora nu le place să citească articolele lor, însă probabil că acelora care le place 

studiul le citesc. 

Eu spun că tovarăşul Hruşciov a creat o mare catastrofă. Credeţi? Şi 

anume, el a dat drumul duhurilor, iar printre aceştia suntem şi noi. Acum sunt 

cam 20 de partide care sunt duhuri. El le-a dat drumul pentru că noi la început 

nu voiam să ducem polemica. Tovarăşii Liu Shaoqi şi Zhou Enlai, dar, mai ales, 

tovarăşul Deng Xiaoping, au discutat de multe ori această problemă, sfătuindu-i 

să nu acţioneze în acest fel, deoarece dacă va începe, se va produce un haos în 

lumea întreagă. Eu cred că munca tovarăşilor români se poate acum desfăşura 

mai uşor; dacă n-ar fi aşa, cum aţi fi putut veni în China şi să duceţi aceste 

tratative. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este cam aşa. 

Tov. Mao Zedong: În cursul tratativelor să se vorbească sincer, să spună 

cum gândeşte fiecare. Noi nu avem uneltiri ascunse. Dacă facem ceva, o facem 

deschis. 

Eu nu pretind să fiu împăciuitorist, nu sunt mai barbar decât dânşii, sunt 

la fel ca şi dânşii. Câteodată sunt mai necultivat, mult mai necivilizat, ţâfnos ca 

un cocoş. Sectarist, dogmatic, troţkist, scizionist şi aşa mai departe am fost făcut 

de tovarăşul Hruşciov. Americanii mi-au spus că sunt agresor, însă tovarăşul 

Hruşciov nu mi-a spus aşa, ci numai că m-am alăturat turbaţilor americani. De 

fapt, asta înseamnă tot agresor. 

De acum înainte noi avem un lucru de făcut, mai ales că trebuie făcut. 

Noi avem mai multe puncte de vedere care coincid. Nu sunteţi la fel ca tovarăşul 

Hruşciov. Acum şi tovarăşul Gomulka manifestă unele deosebiri. Vorbind în 

general, lumea se schimbă în bine. 

(Uitându-se la ceas) Nu se poate ca numai eu să vorbesc. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dacă îmi daţi voie. Desigur, am ascultat 

cu foarte mare interes cuvintele ce le-aţi spus. Ele reprezintă pentru noi spusele 

unui om cu o mare experienţă, care, aşa cum aţi spus, pe o serie de lucruri vede 

lucrurile ca şi noi. Lucrul acesta ne ajută, pentru că ne arată că cel puţin în 

aceste probleme ne-am orientat bine. 

Totuşi, este bine să vă spunem cinstit. Am venit aici cu un punct de 

vedere care a izvorât dintr-o lungă frământare a conducerii partidului nostru. 

După o lungă frământare am ajuns la concluzia că polemica este bine să 

înceteze. Am încercat să arătăm raţiunile pentru care am ajuns la acest punct de 

vedere. N-am avut norocul să vă convingem nici pe dv., nici pe tovarăşii dv., 

după cum ei au avut poate nenorocul de a nu ne fi convins nici ei. 

Tov. Mao Zedong: De cine? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: De delegaţia dv. 
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Noi credem că am judecat bine. Este adevărat că nu este suficient să 

crezi că ai judecat bine ca să ai şi dreptate, dar atâta vreme cât credem acest 

lucru noi vom stărui în acest punct de vedere. Sigur, viaţa ne va arăta dacă am 

greşit şi, atunci, ca comunişti nu ne va fi ruşine să recunoaştem că am greşit şi să 

spunem: n-am ştiut la timpul său să profităm de învăţătura altora. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Însă trebuie să subliniem că din ceea ce 

cunoaştem noi din mişcarea muncitorească, polemica publică a produs multe 

pagube, a dat chiar şi jertfe; tocmai ca rezultat al acestei polemici ascuţite, multe 

partide comuniste care luptă în condiţii grele, de ilegalitate au trebuit să 

plătească chiar cu viaţa multor comunişti. Eu sunt mai tânăr, mi se pare că sunt 

cel mai tânăr de aici, totuşi sunt de 30 de ani membru de partid. 

Tov. Mao Zedong: Ce vârstă aveţi? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am 46 de ani. 

Am stat şi în închisoare, am cunoscut şi luptele fracţioniste şi lipsa de 

unitate chiar în partidul nostru – şi, de altfel, întreaga noastră conducere s-a creat 

în condiţiile ilegalităţii şi terorii burghezo-moşiereşti – şi pentru noi problema 

unităţii partidelor comuniste şi muncitoreşti este o problemă de conştiinţă de 

comunist. 

Am admirat lupta dv., eroismul dv. şi cu toţii apreciem marile rezultate 

obţinute de P.C.C., sub conducerea dv. Sigur că suntem de acord că pentru 

partidele din ţările unde comuniştii sunt la putere poate polemica se simte mai 

puţin, deşi şi aici a dus la înăsprirea relaţiilor între state, dar pentru partidele 

care sunt în ţări capitaliste polemica le aduce pagube ireparabile. 

Tov. Mao Zedong: Ce fel de pagube ireparabile? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Le fărâmiţează forţele, le dezorganizează, le 

împiedică de la unirea tuturor eforturilor în lupta cu burghezia pentru cucerirea 

puterii politice. Trebuie să spunem cinstit că aproape toate partidele comuniste 

din ţările unde sunt condiţii grele de luptă salută şi se pronunţă hotărât pentru 

încetarea polemicii publice. 

Tov. Kang Sheng: Dar totuşi ele adoptă, în mod public, hotărâri de a 

duce lupta împotriva P.C.C. 

Tov. Peng Zhen: Din cele 50 de partide care ne atacă peste 40 sunt din 

ţările capitaliste. Trebuie să spunem că adeseori dv. nu aţi acordat atenţia 

potrivită lucrului acesta; de ce nu sunteţi echitabili în această privinţă? 

Tov. Kang Sheng: În convorbiri care au durat aproape o săptămână, 

tovarăşul Ceauşescu n-a spus nimic despre faptul că peste 42 de partide au atacat 

P.C.C. Deci, nu sunteţi echitabil. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi am spus-o mai de mult şi ne-am adresat şi 

celorlalte partide, deci noi am spus că după părerea noastră această metodă o 

găsim greşită. 

Tov. Mao Zedong: Ei trebuie să anuleze toate acestea în mod public. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Dar ca să creăm condiţii, să discutăm, să 

facem un armistiţiu de câteva luni. 



 455 

Să nu se supere tovarăşii că am să mai repet cuvintele tovarăşului Mao 

Zedong, dacă nu o să publicăm 3-4 luni nimic polemic în presă nu o să cadă nici 

cerul, o să curgă şi apele, o să nască şi femeile. Câteva luni se poate aştepta. Dv. 

aveţi o experienţă mare, aţi avut multă răbdare, puteţi să daţi dovadă de înaltă 

generozitate, gândindu-vă nu numai la cei ce v-au atacat, dar şi la interesele 

clasei muncitoare şi ale popoarelor. 

Tov. Mao Zedong: În vederea intereselor clasei muncitoare trebuie ca 

acele partide care ne-au atacat în mod public să publice declaraţii prin care să 

recunoască greşelile. Atâta timp cât ele nu vor face lucrul acesta, le vom da 

răspuns. Noi nu le suntem datori, ci dimpotrivă ele ne sunt datoare. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Dar se poate acorda un răgaz, să se discute cu 

aceste partide, pentru a găsi soluţii. 

Tov. Mao Zedong: Atunci să discutăm în mod public. Ei au publicat 

articole şi hotărâri prin care ne atacă. Ei nu au greutăţi. Dacă aceste partide ar fi 

avut greutăţi, atunci ele n-ar fi publicat aceste articole prin care ne atacă. 

Până acum n-am avut timp suficient ca să răspundem acestora, cu 

excepţia câtorva partide. N-am publicat decât 7 articole de răspuns la adresa 

partidelor: un articol pentru P.C. din Franţa, două articole pentru P.C. Italian şi 

unul pentru Partidul Comunist din India, un articol pentru Cehoslovacia şi 

Germania. Au mai rămas peste 30 de partide cărora nu le-am răspuns. Ce 

greutăţi au <?> Oare aducând critici la adresa Chinei ele servesc intereselor 

clasei muncitoare şi popoarelor, iar din partea noastră ca să nu le răspundem ar 

fi tot în interesul muncitorilor şi ţăranilor <?> Singura metodă justă este să 

răspundem. 

Eu nu scriu articole şi nici ceilalţi tovarăşi nu scriu. Numai cele două 

publicaţii ale noastre „Renmin Ribao” şi revista „Hongqi” publică. Comitetul 

Central al partidului nostru n-a luat vreo hotărâre, congresul nu s-a convocat, 

nici comitetele locale de partid n-au luat hotărâri, iar C.C. al P.C.U.S. şi 

organele locale de acolo au luat hotărâri. Trebuie să fim egali în relaţii reciproc 

avantajoase, să denunţăm tratatele inegale. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Tovarăşe Mao Zedong, noi am reţinut cu 

toată fidelitatea tot ce aţi spus aici, şi dv., şi tovarăşii cu care am dus discuţii. 

Noi avem aceste puncte de vedere şi repetăm că aceste dezbateri ar fi obositoare, 

acesta este un punct de vedere unde părerile noastre nu coincid. 

Tov. Mao Zedong: Dar să concorde cu punctul dv. de vedere din trecut. 

În trecut şi dv. aţi fost pentru polemica publică. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este adevărat. 

Tov. Mao Zedong: Noi suntem de acord să aprobăm punctul dv. de 

vedere. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Fapt este că noi am ajuns la concluzia că 

am greşit atunci când am fost de acord cu polemica publică, deşi aportul nostru, 

în acele împrejurări, a fost într-o formă foarte atenuată. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: În fond, nici atunci n-am fost de acord cu 

polemica publică; şi în sânul partidului am discutat acest lucru. 
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Tov. Mao Zedong: Atunci pentru ce v-aţi pronunţat pentru polemica 

publică? 

Tov. Liu Shaoqi: Atât la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., cât şi 

celelalte congrese din partidele din ţările Europei răsăritene, v-aţi pronunţat 

împotriva punctului nostru de vedere. 

Tov. Mao Zedong: Este bine să reveniţi la poziţia dv. din trecut. Ce 

lucruri grave poate să aducă polemica publică? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dacă socotim că am greşit, noi 

considerăm că nu este cazul să fim consecvenţi într-o greşeală. 

Tov. Mao Zedong: Totuşi, nu aţi spus în mod public, nu aţi declarat în 

presă că aţi greşit în trecut. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta e adevărat, n-am declarat. 

Tov. Mao Zedong: Pentru ce? 

Tov. Peng Zhen: Dv. ne-aţi criticat pe nume la congresele din Ungaria, 

Bulgaria, Cehoslovacia, Italia şi Germania răsăriteană. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu am fost la congresele din Italia şi 

Germania. În Italia, am vorbit chiar eu şi mi se pare că tov. Wu Xiuquan a fost 

acolo. Există şi stenogramă ce s-a spus acolo. 

Tov. Wu Xiuquan: Şi noi avem stenograma. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu există decât exprimări cu privire la regretul 

nostru faţă de polemica publică. 

Tov. Stoica Chivu: Şi la Berlin eu am fost, tot la fel a fost. 

Tov. Wu Xiuquan: Atunci noi nu eram de acord cu polemica publică, 

iar tovarăşii români se opuneau punctului nostru de vedere. 

Tov. Mao Zedong: Vedeţi, numai în timp de un an de zile atitudinea dv. 

s-a schimbat. Ce sunteţi dv., curent de stânga, de mijloc sau de dreapta, sunteţi 

dogmatici sau revizionişti, ori adoptaţi o atitudine de mijloc? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi suntem marxişti-leninişti. Conducerea 

partidului nostru consideră că folosirea epitetelor nu are ce căuta în relaţiile 

dintre partidele comuniste şi muncitoreşti. Desigur, pot exista păreri deosebite, 

se poate discuta, însă fără calificative, fără să mai atacăm pe cineva. 

Tov. Mao Zedong: Se pot folosi epitete şi calificări, pentru că este iarnă 

şi ai nevoie de pălărie
*
. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi am discutat aceste probleme cu 

tovarăşii dv. Cinci zile i-am bombardat cu tot ce am ştiut, cu tot ce am putut; tot 

cinci zile ne-au bombardat şi dumnealor cu tot ce au putut şi cu tot ce au ştiut. 

Tov. Stoica Chivu: Plus două zile tovarăşul Ceauşescu cu tovarăşul 

Peng Zhen. 

Tov. Mao Zedong: Iar bastioanele nu sunt cucerite, stau acolo cum au 

fost. 

                                      
*
 În limba chineză „epitet”, „etichetă” se exprimă prin cuvântul „şapcă”, 

„pălărie”, „căciulă” (n. ed.). 
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: Un lucru însă este clar, acest schimb de 

păreri ne-a arătat că într-o serie de probleme gândim la fel şi acesta este un lucru 

bun. În orice caz, ştim mai bine, direct, lucrurile asupra cărora nu ne înţelegem, 

aveţi alte păreri, după cum şi dv. acum ştiţi mai bine de ce avem noi alte păreri. 

Este un lucru folositor. 

Tov. Mao Zedong: Da, este bine ca fiecare să spună tot ceea ce are în 

gând. Ca o dovadă a prieteniei noastre vă invităm la masă. 

Tov. Emil Bodnăraş: Am constatat cu plăcere că în multe probleme 

suntem de acord şi asta este foarte important. 

Tov. Mao Zedong: În aceste puncte de vedere putem ajunge la 

înţelegere. Noi nu oprim acele ţări care vor să urmeze bagheta să o urmeze. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Şi noi suntem pentru acest lucru. 

Tov. Mao Zedong: Prietenii dv. în Europa răsăriteană nu sunt suficienţi. 

Trebuie să mai adânciţi munca cu ei. Eu socotesc că oamenii din aceste ţări pot 

să devină conştienţi de ceea ce se întâmplă – inclusiv cei din Polonia, din 

Bulgaria. Chiar şi în Bulgaria puteţi să depuneţi o muncă ca ei să se apropie de 

punctele dv. de vedere. Când vorbesc despre puncte apropiate de vedere, mă 

refer la puncte de vedere nu cu privire la aşa-zisa încetare a polemicii publice, ci 

în a duce lupta împotriva acelora care agită bagheta, se amestecă în treburile 

altora. Se pare că comerţul nostru cu dv. a cunoscut o largă dezvoltare. Noi nu 

privim România ca Uniunea Sovietică şi nici chiar ca Bulgaria. Bulgaria este o 

ţară foarte ciudată. Nu ştiu ce necesitate ar fi pentru ea ca neapărat să fie 

împotriva P.C.C. Poate din cauza faptului că nu cumpărăm strugurii şi 

zarzavaturile lor? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nu cumpăraţi pătlăgele roşii. 

Tov. Mao Zedong: Dacă sunteţi de acord, să mergem la masă, pentru că 

tovarăşii noştri insistă. 

 

P.S. (La masa oferită de tovarăşul Mao Zedong au participat cca. 30 de 

persoane). 

Anexă 

Toasturi rostite la masa oferită  

de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez 

în ziua de 3 martie 1964 

 

Tov. Liu Shaoqi: În numele Comitetului Central al P.C.C. salutăm în 

mijlocul nostru delegaţia P.M.R. în frunte cu tovarăşul Maurer. 

Să ridicăm paharul în sănătatea membrilor delegaţiei P.M.R. şi a 

celorlalţi tovarăşi. 

Pentru dezvoltarea pe mai departe a relaţiilor de prietenie între China şi 

România, în sănătatea tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej ganbei! 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Tovarăşi, vă rog să-mi îngăduiţi să 

mulţumesc, în numele delegaţiei P.M.R., pentru cuvintele calde, prieteneşti 

adresate delegaţiei noastre. Ele sunt, desigur, expresia prieteniei frăţeşti pe care 
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partidul şi poporul chinez o acordă partidului şi poporului român. Aceleaşi 

sentimente sunt adânc împărtăşite de poporul şi partidul nostru. 

Îngăduiţi-mi să dau expresie admiraţiei pe care partidul şi poporul nostru 

o nutreşte pentru marile realizări ale partidului şi poporului chinez în dobândirea 

libertăţii sale şi construirea vieţii sale socialiste. 

Îngăduiţi-mi să vă transmit salutul Comitetului Central al partidului 

nostru adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. (aplauze) 

Îngăduiţi-mi să ridicăm acest pahar pentru omul căruia nu numai China îi 

datorează stimă şi admiraţie, pentru tovarăşul Mao Zedong. (aplauze) 

 
(Politica independentă…, p. 124-211). 

 

 

[5] 

 

19 martie 1964, Bucureşti – Notă privind audienţa la N. Ceauşescu, 

secretar al C.C. al P.M.R., a lui Hou Xizhu, însărcinat cu afaceri al Chinei 

la Bucureşti, referitoare la întâlnirile unei delegaţii române la Beijing  

şi Gagra (U.R.S.S.) în legătură cu polemica sovieto-chineză 

 

19 martie 1964, Bucureşti 

 

Notă de audienţă 

 

În ziua de 19 martie 1964, orele 9,30, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

secretar al C.C. al P.M.R., a primit în audienţă pe primul secretar Hou Xizhu, 

însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Chineze la Bucureşti. Au tradus Li Xiling, 

ataşat al ambasadei chineze şi Ion Dorobanţu de la Ministerul Afacerilor 

Externe.  

După un schimb de salutări, a avut loc următoarea discuţie: 

Primul secretar Hou Xizhu: Cum vă simţiţi, tovarăşe Ceauşescu, la 

întoarcerea în ţară? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Foarte bine. Am avut în China discuţii utile. 

Noi suntem în general mulţumiţi de vizita întreprinsă, de discuţiile avute, de 

primirea tovărăşească ce ni s-a făcut. 

În încheierea discuţiilor cu tovarăşii chinezi la Beijing, noi i-am informat 

că la întoarcere ne vom opri în Uniunea Sovietică pentru discuţii cu conducerea 

P.C.U.S. şi am promis că vom informa conducerea P. C. Chinez despre 

rezultatul acestor discuţii. De aceea, v-am rugat să veniţi pentru a vă aduce la 

cunoştinţă aceste probleme cu dorinţa de a informa conducerea partidului 

dumneavoastră. Noi am mers la Gagra unde am avut discuţii două zile cu 

tovarăşii: N. S. Hruşciov, A. I. Mikoian, V. P. Mjavadnadze şi I. V. Andropov. 

În discuţiile cu tovarăşii sovietici, noi i-am informat în primul rând 

despre scopul vizitei şi le-am adus la cunoştinţă punctul de vedere al P.M.R. 
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privind încetarea polemicii publice, subliniind îndeosebi faptul că polemica 

publică a adus deja prejudicii mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, 

cât şi unităţii lagărului socialist. 

Am arătat tovarăşilor sovietici că nouă ne-a produs o mare îngrijorare 

hotărârea lor de a publica dezbaterile Plenarei P.C.U.S. din februarie a.c., 

subliniind că noi considerăm că acestea nu trebuie să fie publicate, aşa cum am 

spus în scrisoarea noastră din 14 februarie 1964. 

Am subliniat, de asemenea, că P.M.R. consideră nejust faptul că se 

recurge la acuzaţii, invective, înjurături, calificative în discutarea problemelor şi 

că este necesar să se renunţe imediat la polemica publică şi la folosirea acestor 

procedee şi practici atât în polemica publică, cât şi în scrisorile care se schimbă 

între partide. 

Am mai subliniat că noi considerăm nejust ca la congresele sau plenarele 

partidelor să se discute şi să se adopte hotărâri de condamnare a unor partide 

comuniste şi muncitoreşti. 

În continuare, i-am informat despre cele spuse de tovarăşii chinezi în 

discuţiile cu noi, inclusiv despre discuţia cu tovarăşul Mao Zedong, subliniind 

ce au sublimat tovarăşii chinezi, că pentru încetarea polemicii este nevoie să se 

ajungă la un acord raţional, echitabil şi acceptabil de către toate partidele. 

Am transmis, de asemenea, tovarăşilor sovietici cele spuse de delegaţia 

P. C. Chinez referitor la problema publicării materialelor Plenarei P.C.U.S. din 

februarie a.c., adică faptul că tovarăşii chinezi consideră că ar fi bine ca 

sovieticii să publice aceste materiale, precum şi măsurile pe care intenţionează 

să le ia. 

Am arătat tovarăşilor sovietici că în discuţiile de la Beijing tovarăşii 

chinezi au subliniat că ei s-au opus încă de mult polemicii publice dar că nu au 

găsit înţelegere la conducerea P.C.U.S. Le-am arătat că din cele spuse de 

tovarăşii chinezi rezultă că P. C. Chinez are o mare neîncredere faţă de cele 

spuse de tovarăşii sovietici şi că nu are încredere că conducătorii sovietici îşi vor 

respecta angajamentele. 

În încheierea informării pe care le-am făcut-o tovarăşilor sovietici am 

subliniat că P.M.R. consideră că trebuie făcute eforturi, în continuare, pentru 

încetarea polemicii publice, că trebuie dat dovadă de răbdare şi înţelegere şi 

acţionat în direcţia găsirii căilor pentru a se ajunge la o înţelegere echitabilă, 

acceptabilă pentru toţi în privinţa încetării polemicii publice. 

Tovarăşii sovietici au ascultat cu mare atenţie punctul de vedere al 

tovarăşilor chinezi, au arătat că şi conducerea P.C.U.S. consideră că este necesar 

de a se ajunge la încetarea polemicii publice. Au arătat că ei consideră justă 

iniţiativa P.M.R. şi că conducerea P.C.U.S. este gata de a renunţa la publicarea 

documentelor plenarei din februarie a.c. şi a altor materiale polemice, dacă şi P. 

C. Chinez va proceda la fel. 

Noi i-am mai informat, de exemplu, pe tovarăşii sovietici despre discuţia 

cu tovarăşii chinezi privind publicarea în Uniunea Sovietică, după scrisoarea 

P.C.U.S. din 29 noiembrie 1963, a celor 6 broşuri ce conţin materiale polemice 
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cu P. C. Chinez. Tovarăşul Hruşciov ne-a spus că el consideră nejust publicarea 

acestor broşuri şi că dacă el ar fi avut cunoştinţă de acest lucru nu ar fi aprobat. 

Tovarăşii sovietici au subliniat că polemica publică a adus mari pagube 

şi ea s-a răsfrânt asupra relaţiilor dintre state, precum şi faptul că ea nu aduce 

foloase decât duşmanilor socialismului şi comunismului. 

Tovarăşii sovietici au subliniat, de asemenea, că sunt în discuţie o serie 

de probleme principiale divergente, asupra cărora sunt puncte de vedere 

deosebite, dar că ele pot fi discutate în cadrul relaţiilor normale între partide, 

fără polemici publice, fără atacuri şi alte invective. După cum a subliniat 

tovarăşul Hruşciov, acum s-a ajuns la o ceartă în care nu se mai discută ci se 

înjură, că această ceartă nu este o metodă comunistă şi nu poate ajuta la 

clarificarea lucrurilor. 

Oprindu-se asupra unor probleme divergente, tovarăşii sovietici au arătat 

că dacă analizăm cuvântările ţinute de tovarăşul Zhou Enlai în ţările vizitate din 

Africa şi Asia, precum şi comunicatele comune semnate cu aceste ţări, se 

constată identitate de vederi în multe probleme divergente existente. De aceea, 

au arătat că dacă se creează condiţiile necesare, se poate ajunge în linişte la un 

punct de vedere comun. 

Referitor la începerea polemicii publice, tovarăşul Hruşciov şi ceilalţi 

conducători sovietici cu care ne-am întâlnit au spus că dacă am continua să 

discutăm cine a început polemica, ar fi greu să stabilim, din contră, ne-am certa 

şi mai rău. Conducătorii sovietici au considerat că nu are rost să se discute cine a 

început polemica, adăugând că ei sunt gata să tragă o cruce peste tot ce a fost 

până acum şi că se începe o pagină nouă, curată în relaţiile dintre P.C.U.S. şi P. 

C. Chinez. Tovarăşul Hruşciov, vrând să se exprime mai clar, a arătat că trebuie 

să fie o pace fără învingători şi învinşi, deoarece orice înţelegere în care unul s-

ar simţi nedreptăţit ar fi o sursă de noi înţelegeri. De aceea, înţelegerea pentru 

încetarea polemicii publice trebuie să fie echitabilă, să nu jignească pe nimeni, 

să fie abilă pentru toţi. 

Tovarăşii sovietici s-au declarat de acord să nu publice documentele 

plenarei din februarie a.c. şi nici alte materiale polemice, dacă şi tovarăşii 

chinezi vor proceda. 

Noi am arătat că delegaţia noastră va raporta Biroului Politic al C.C. al 

P.M.R. discuţiile pe care le-a purtat în China, Coreea şi Uniunea Sovietică şi că 

urmează ca conducerea P.M.R. să-şi spună părerea asupra acestora, să tragă 

concluzii pe baza lor şi să vadă ce ar trebui făcut în continuare. Le-am spus 

tovarăşilor sovietici că noi o să informăm despre punctul de vedere al conducerii 

P.M.R. şi i-am rugat ca până atunci să nu dea publicităţii documentele plenarei 

din februarie a.c. şi să se abţină de la polemica publică. Tovarăşii sovietici ne-au 

spus că le vine greu să nu publice aceste documente având în vedere că de la 

plenară a trecut mai mult de o lună şi că le este cu atât mai mult greu cu cât 

tovarăşii chinezi au început să retransmită la posturile de radio articolul 

redacţional din 4 februarie 1964. Până la urmă s-au declarat de acord de a mai 

aştepta cu publicarea acestor documente.  
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Iată, pe scurt, problemele pe care le-am discutat cu conducătorii P.C.U.S. 

şi cele ce s-au desprins din acestea.  

Aşa după cum ştiţi, noi de abia luni (16 martie) ne-am întors acasă. 

Urmează ca Biroul Politic al C.C. al P.M.R. să analizeze rezultatele discuţiilor 

pe care delegaţia noastră le-a avut în cele trei ţări şi pe această bază să vedem la 

ce concluzii vom ajunge privind problema acţiunilor de viitor pentru încetarea 

polemicii publice. 

Ce pot spune preliminar este că conducerea P.M.R. consideră că trebuie 

depuse în continuare eforturi, trebuie multă răbdare din partea tuturor partidelor 

şi conducătorilor lor pentru a se ajunge la o înţelegere raţională, echitabilă şi 

acceptabilă de toţi privind încetarea polemicii publice. 

Noi vom informa la timp conducerea P. C. Chinez asupra concluziilor şi 

părerilor care se vor cristaliza în cadrul conducerii P.M.R. Acest lucru îl vom 

făcea în spiritul înţelegerii la care am ajuns cu tovarăşii chinezi de a întări 

relaţiile dintre partidele şi ţările noastre, de a ne informa reciproc. 

Acestea au fost problemele despre care am vrut să vă informez şi vă rog 

să le transmiteţi conducerii P. C. Chinez. 

Primul secretar Hou Xizhu: Vă mulţumesc foarte mult, tovarăşe 

Ceauşescu, pentru informarea amplă, bogată în probleme, pe care mi-aţi făcut-o 

şi vă asigur că voi transmite în cel mai scurt timp conducerii P. C. Chinez 

conţinutul ei. 

Audienţa a durat o oră. 

 
 (Romulus Ioan Budura, coordonator, Relaţiile româno-chineze,  

1880-1974, p. 447-450). 

 

 

[6] 

 

27 septembrie 1964, Moscova:  

Notă privind convorbirea dintre delegaţiile guvernamentale  

şi de partid conduse de I. Gh. Maurer şi N. S. Hruşciov 
 

Delegaţia guvernamentală şi de partid condusă de tovarăşul I. Gh. 

Maurer, care în drum spre Pekin s-a oprit la Moscova pentru câteva ore, a fost 

invitată la o masă de către N. S. Hruşciov. 

Din partea delegaţiei române au mai participat tovarăşii: E. Bodnăraş şi 

P. Niculescu-Mizil. 

Din partea sovietică: A. N. Kosîghin, V. P. Mdjavanadze, V. V. 

Kuzneţov, L. N. Tolkunov şi E. D. Karpeşcenko (traducător). 

Din partea ambasadei R.P.R. au fost prezenţi tovarăşii: T. Sinu şi G. 

Marin (traducător). 
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Prânzul a fost organizat la Casa de recepţii a C.C. al P.C.U.S. şi 

Consiliului de Miniştri la orele 15,00, după care a urmat o convorbire până la 

orele 20,00. 

În timpul mesei şi convorbirii au fost abordate următoarele probleme: 

1. N. S. Hruşciov a prezentat o situaţie a recoltei agricole din acest an, 

citând date caracteristice pentru toate republicile unionale şi pe unele regiuni. 

A vorbit de o producţie foarte bună de grâu, menţionând suprafaţa 

însămânţată anul acesta s-a obţinut o recoltă record. 

În 1964, U.R.S.S. nu va mai importa grâu, iar în decursul viitorilor patru 

ani speră să realizeze o rezervă de stat egală cu consumul pe un an. 

2. Tovarăşul I. Gh. Maurer a relatat despre începerea lucrărilor la 

hidrocentrala de la Porţile de Fier, arătând că o delegaţie română de specialişti 

urmează să vină în U.R.S.S. în prima parte a lunii octombrie a.c. pentru tratative 

privind achiziţionarea de utilaje. A. N. Kosîghin, intervenind în discuţie, a spus 

că ei sunt pregătiţi pentru începerea acestor tratative. 

3. N. S. Hruşciov a vorbit despre vizita pe care a făcut-o la un poligon 

experimental pentru armele noi. Fără să dea detalii a relatat despre o nouă armă 

de apărare pusă la punct în ultimul timp de către specialiştii sovietici. 

4. Comentând cu Mdjavanadze concediul de odihnă pe care acesta l-a 

făcut în R.P.R., tovarăşul I. Gh. Maurer – adresându-se lui V. V. Kuzneţov – i-a 

reproşat că nu dă curs invitaţiilor de a veni la odihnă în ţara noastră. N. S. 

Hruşciov, intervenind în discuţie, a recomandat lui Kuzneţov, să răspundă 

favorabil acestor invitaţii. 

5. Problema litigiilor teritoriale şi de frontieră cu R.P. Chineză a 

constituit o mare parte din expunerea lui N. S. Hruşciov – după terminarea 

mesei. El a arătat că înainte de a se publica în „Pravda” discuţia lui Mao Zedong 

cu socialiştii japonezi şi articolul redacţional privind poziţia U.R.S.S., guvernul 

sovietic s-a adresat printr-o notă guvernului chinez în care a cerut confirmarea 

exactităţii relatărilor din presa japoneză. 

Răspunsul primit – a continuat N. S. Hruşciov – lăsa să se înţeleagă că 

relatările presei japoneze corespund realităţii. 

Prezentând problema conflictului teritorial ca o problemă ce a ajuns într-

un stadiu de mare încordare (N. S. Hruşciov a vorbit despre numeroase încălcări 

de frontieră şi de concentrarea unor forţe militare chineze pe unele porţiuni ale 

graniţelor cu U.R.S.S.), şeful guvernului sovietic a precizat că dacă partea 

chineză ar privi în mod realist lucrurile, renunţând la cererea de a se include în 

convenţia ce s-ar încheia a unei formule care să stipuleze caracterul inechitabil 

al acordurilor încheiate de ţarism, partea sovietică ar fi dispusă să trateze unele 

corectări ale demarcaţiilor actualei frontiere cu R.P. Chineză.  

N. S. Hruşciov a făcut istoricul unor regiuni de graniţă ale U.R.S.S. 

învecinate cu China, evocând discuţiile avute în trecut în diferite ocazii cu 

conducătorii chinezi, printre care şi despre problema Mongoliei. 

Vorbind despre referirile din discuţia lui Mao Zedong cu socialiştii 

japonezi la teritoriile poloneze şi germane, N. S. Hruşciov a subliniat 
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inactualitatea unor asemenea probleme. Este de menţionat că, vorbind despre 

unele animozităţi ce s-ar crea în relaţiile dintre bieloruşi, ucraineni şi polonezi – 

pe de o parte, sau între nemţi şi polonezi – pe de altă parte, spre deosebire de 

alte ocazii şeful guvernului sovietic nu a amintit nimic despre R.S.S. 

Moldovenească. 

Referindu-se la activitatea comisiei mixte sovieto-chineze pentru 

problemele de frontieră, N. S. Hruşciov a spus că, după întreruperea lucrărilor, 

nu s-a stabilit data reluării lor. 

6. Tovarăşul I. Gh. Maurer a început să relateze despre vizita delegaţiei 

guvernamentale române în Franţa şi discuţia avută cu De Gaulle, subliniind că 

obiectivul principal l-a constituit relaţiile economice dintre cele două ţări. A fost 

abordată de asemenea şi problema coexistenţei paşnice. Întrerupându-l, N. S. 

Hruşciov a spus: „Iată, când voi românii vorbiţi despre coexistenţa paşnică, 

chinezii nu zic nimic; dacă eu vorbesc despre coexistenţa paşnică sunt imediat 

atacat de către ei. Spuneţi-ne şi nouă care este secretul tacticii dvs., cum aţi 

reuşit să-i băgaţi în buzunar pe chinezi”. 

N. S. Hruşciov a vorbit în continuare despre campania propagandistică a 

chinezilor îndreptată contra conducerii P.C.U.S. şi statului sovietic, despre 

diversele acuzaţii aduse şi despre necesitatea de a se răspunde cu fermitate 

acestor atacuri. În acest context el a amintit că în ultimul timp conducerea 

P.C.U.S. este acuzată de intenţia de a duce tratative cu R.F.G. în dauna R.D.G. 

„Este oare posibil să nu se răspundă unor asemenea acuzaţii”, a întrebat N. S. 

Hruşciov? 

Tovarăşul I. Gh. Maurer a arătat că trebuie văzut ce fel de acuzaţii sunt 

aduse şi analizat dacă merită răspuns. „De exemplu – a spus el – nu merită să dai 

un răspuns la o asemenea problemă cum ar fi afirmaţia că în U.R.S.S. s-ar 

restaura capitalismul, când toată lumea cunoaşte că U.R.S.S. construieşte 

comunismul”. 

Intervenind în discuţie, Kosîghin a încercat să argumenteze necesitatea 

de a răspunde la toate problemele pe care le ridică conducătorii chinezi. El a 

spus printre altele: „Cum aţi proceda dvs. dacă la graniţele României s-ar agita 

anumite lucruri?”. Tovarăşul I. Gh. Maurer a răspuns: „Desigur că am analiza cu 

toată atenţia situaţia creată şi dacă va fi cazul am lua măsurile corespunzătoare”. 

N. S. Hruşciov a reluat discuţia, afirmând că „voi puteţi să fiţi împotriva 

polemicii publice, pentru că pe voi nu vă atacă chinezii. Vă spun eu care este 

secretul; chinezii au un plan tactic care prevede ca R.P.U., R.P.P., R.P.R. şi 

R.D.G. să fie lăsate de o parte, focul urmând fi concentrat asupra U.R.S.S., a 

P.C.U.S. şi îndeosebi asupra persoanei mele”. 

7. În legătură cu problema consfătuirii reprezentanţilor partidele 

comuniste şi muncitoreşti, N. S. Hruşciov a subliniat necesitatea convocării 

acesteia, arătând că nu se pune problema excluderii vreunui partid, ci a 

elaborării unui nou document programatic al mişcării comuniste şi muncitoreşti 

internaţionale. De altfel, a spus el, nici nu există un asemenea for din care ar 

putea fi exclus vreun partid, iar documentul care s-ar elabora nu ar fi altceva 
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decât o continuare a Declaraţiei din 1960, semnată, printre altele şi de către P.C. 

Chinez. 

Tovarăşii I. Gh. Maurer şi E. Bodnăraş au expus punctul de vedere al 

partidului nostru, subliniind că manifestarea unei griji deosebite, calm şi 

înţelepciune în tratarea problemelor ar putea contribui după părerea lor la unele 

schimbări din partea P.C. Chinez. S-a reliefat existenţa unor elemente noi în 

această privinţă, cum ar fi spre exemplu noţiunea şi conţinutul comunei 

populare, acceptarea principiului coexistenţei paşnice în unele comunicate 

semnate de guvernul chinez cu conducătorii unor state din Asia şi Africa, 

revederea căilor şi metodelor industrializării socialiste. 

În acest context s-a apreciat că, deşi invitarea unei delegaţii sovietice la 

festivităţile celei de a 15-a aniversări a R.P. Chineze – din câte a relatat N. S. 

Hruşciov – a fost făcută într-o formă nu tocmai potrivită, conducerea P.C.U.S. a 

dat dovadă de înţelepciune politică trimiţând o delegaţie la Pekin. 

8. Afirmând că P.M.R. şi guvernul R.P.R. şi-a însuşit teoria chineză a 

bazării pe forţele proprii în construirea economiei socialiste, N. S. Hruşciov a 

spus că el nu are nimic împotrivă şi a dat ca exemplu perioada în care U.R.S.S. 

era singura ţară socialistă. 

El a spus că nu înţelege spre exemplu poziţia coreenilor, care teoretic 

susţin aceiaşi idee, dar practic în relaţiile economice bilaterale cu U.R.S.S. ar 

reclama necesitatea ajutorului, propunând schimburi comerciale nu în egală 

măsură avantajoase ambelor părţi. A relatat în continuare, că înţelege ca relaţiile 

dintre ţările socialiste să se bazeze pe principiul egalităţii şi avantajului reciproc 

şi că conducerea P.C.U.S. a făcut multe pentru a înlătura practica greşită din 

perioada lui Stalin. A exemplificat cu Sovromurile care – a spus el – „vă scot pe 

voi românii din sărite când auziţi despre ele”. 

9. N. S. Hruşciov a spus că o perioadă de timp va lipsi din Moscova, 

întrucât va merge la Gagra pentru a definitiva raportul pe care urmează să-l 

prezinte la plenara C.C. al P.C.U.S. ce ar urma să aibă loc în a doua jumătate a 

lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie a.c. 

 
(Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, I, 1957-

1965, Bucureşti, INST, 2004, p. 423-426). 

 

 

[7] 

 

29 septembrie 1964, Beijing – Stenograma convorbirilor  

Dintre delegaţia română, condusă de premierul Ion Gheorghe Maurer, 

şi delegaţia chineză, condusă de premierul Zhou Enlai 

 

La 29 septembrie 1964 a avut loc, din iniţiativa tovarăşilor chinezi, o 

întrevedere între tovarăşul Zhou Enlai şi delegaţia de partid şi de stat a R.P.R. 

condusă de tovarăşul Ion Gheorghe Maurer. 
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La întrevederea care s-a desfăşurat în salonul reşedinţei delegaţiei 

române au participat: 

- din partea română: Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş, Paul 

Niculescu-Mizil, Dumitru Gheorghiu, Romulus Budura, interpret, Constantin 

Mateescu, stenograf;  

- din partea chineză: Zhou Enlai, Li Xiannian, Wang Bingnan, adjunct al 

ministrului Afacerilor Externe, Xu Ming, director adjunct în Ministerul 

Afacerilor Externe, Wang Dong, consilier al ambasadei chineze la Bucureşti, Lu 

Jixin, interpret şi doi stenografi. 

Întrevederea, care a început la ora 11,00, a durat aproape două ore şi 

jumătate. 

 

Tov. Zhou Enlai: Cum v-aţi odihnit? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Foarte bine. Noi acasă am fost ocupaţi cu 

împăratul Abisiniei. După aceea am plecat aici. În drum ne-am oprit la Moscova 

şi acolo am fost invitaţi la o masă, care a durat mult, de la orele 15,00 până la 

20,30. 

Tov. Zhou Enlai: A durat peste cinci ore. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Apoi, de la Moscova ne-am suit în avion 

şi am venit aici. Astăzi ne-am odihnit bine, suntem bine dispuşi. 

Tov. Emil Bodnăraş: Am dormit 10 ore. 

Tov. Zhou Enlai: Clima este potrivită pentru dumneavoastră aici. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este mai cald aici decât la Bucureşti. La 

Bucureşti a plouat o săptămână încheiată. 

Tov. Zhou Enlai: Şi la Beijing a plouat înainte, însă acum este frumos. 

Mâine şi poimâine să fie frumos, însă timpul nu ascultă de noi. 

Delegaţia dumneavoastră este o delegaţie de partid şi guvernamentală la 

nivel înalt. Acesta este un sprijin pentru noi. Noi mulţumim pentru aceasta şi 

mai ales dumneavoastră, tovarăşe Maurer şi tovarăşe Bodnăraş, care aţi venit 

pentru a doua oară. 

Tov. Emil Bodnăraş: Eu vin pentru a patra oară. 

Tov. Zhou Enlai: Eu v-am rămas dator. Nu am venit niciodată la 

dumneavoastră. Am vorbit despre aceasta şi cu tovarăşul ambasador Gheorghiu. 

Rămâne să plătesc această datorie. Aceasta depinde de dumneavoastră, când 

doriţi să vin. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Trebuie să plătiţi. 

Tov. Zhou Enlai: Cum stă cu sănătatea tovarăşul Gheorghiu-Dej? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Foarte bine. Îşi desfăşoară în mod obişnuit 

activitatea sa. 

Tov. Zhou Enlai: Îi urăm multă sănătate. 

Rămâne să hotărască tovarăşul Gheorghiu-Dej, tovarăşul Maurer, 

tovarăşul Bodnăraş şi ceilalţi tovarăşi din conducerea partidului dumneavoastră 

când să vin în România. Bineînţeles, voi veni la dumneavoastră, dacă nu va 

trebui să plec în altă ţară. 
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Hruşciov nu poate spune că n-am fost în Uniunea Sovietică. Ţara în care 

am fost de mai multe ori este Uniunea Sovietică. Am fost de mai multe ori în 

Uniunea Sovietică, în calitate de premier, decât a venit Hruşciov în China în 

calitate de preşedinte al Consiliului de Miniştri. În cei 15 ani de la eliberare am 

fost de cel puţin 10 ori. De aceea eu nu le sunt dator, ci ei ne sunt datori. 

Atunci când voi veni la dumneavoastră, am să trec prin Uniunea 

Sovietică şi s-ar putea ca să mi se ofere o masă ca şi pentru dumneavoastră.  

Tov. Emil Bodnăraş: Să vă pregătiţi nu pentru cinci ore, ci pentru 10 

ore. 

Tov. Zhou Enlai: Înainte de terminarea Congresului al XXII-lea 

Hruşciov ne-a oferit o masă care a durat mai mult de zece ore. Hruşciov a vorbit 

cel mai mult. N-a putut să intervină nimeni. 

  

 
 

Mao Zedong, Ciu Enlai şi Henry Kissinger (1972) 

 

Când am să plec la dumneavoastră prin Uniunea Sovietică, se poate ca 

lucrurile să se petreacă şi astfel: să nu întâmpine pe premierul chinez. 

În octombrie 1962, când a avut loc ciocnirea la frontiere dintre China şi 

India, noi am propus lui Nehru să stăm la masă şi să discutăm, însă el nu a 

acceptat. După ce am alungat trupele indiene, ne-am retras la 20 km de linia de 

demarcaţie existentă. În India, în parlament şi în presă, s-a făcut simţită o 

atmosferă antichineză. Totuşi în acea situaţie am propus să ducem tratative. 

Dacă Nehru ar fi fost de acord cu o întâlnire între cei doi premieri, noi am fi 

acceptat-o. Le-am spus că dacă el nu poate veni în China, premierul chinez 

poate merge în India. 

Noi nu ne temem de convorbiri. Dacă nu ne-am temut de convorbiri cu 

indienii, de ce să ne temem când vom trece prin Moscova. 

Când am plecat în Africa, am trecut prin India. Am fost nevoiţi să 

folosim un avion olandez. Am informat guvernul indian că vom trece prin India, 

cerând permisiunea de survol. Ei au acceptat, punând două condiţii: avionul să 

zboare pe un traseu stabilit de ei şi la o înălţime de 5000 m. Le-am spus că se 

poate. Am trecut prin India, deşi în presa indiană se ataca mult China. După 

întoarcerea noastră în China, atunci când avionul s-a întors gol în ţara sa, 



 467 

indienii au obligat avionul să stea cinci zile în Calcuta pentru control, ceea ce a 

supărat personalul avionului. Personalul avionului a spus: atunci când am trecut 

cu premierul şi un mareşal al R. P. Chineze n-aţi îndrăznit să ne controlaţi, iar 

acum, când avionul este gol, vreţi să ne controlaţi. Aceasta este o dovadă că vă 

temeţi de chinezi. Imperialiştii, reacţionarii şi revizioniştii din toată lumea se 

comportă la fel: îşi bat joc de cei slabi şi se tem de cei puternici. 

Dacă vreţi, când vin în ţara dumneavoastră, pot să trec şi prin nord şi 

prin sud. Dacă voi trece prin Moscova, nu mă vor putea obliga să particip la 

Consfătuire. Iar dacă mă vor închide, pentru mine va fi o cinste că stau în 

închisoarea revizioniştilor. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta nu se poate. 

Tov. Zhou Enlai: Dacă suntem pregătiţi pentru acest lucru, nu se poate. 

Aceasta este o experienţă câştigată de noi prin luptă. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Da. 

Tov. Zhou Enlai: Aşa cum tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus 

ambasadorului nostru, Liu Fang, dumneavoastră aţi cunoscut treptat pe 

revizionistul Hruşciov. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta este adevărat. 

Tov. Zhou Enlai: Şi noi l-am cunoscut treptat. Nu se poate cunoaşte 

deodată fondul unui om, pornind de la fenomene de suprafaţă. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este just. 

Tov. Zhou Enlai: Pentru noi, comuniştii, această problemă s-a pus şi în 

timpul revoluţiei şi în timpul construcţiei. După întoarcerea sa din România, 

tovarăşul Li Xiannian ne-a povestit că la dumneavoastră a văzut multe 

construcţii noi. Este un fapt acela că la începutul construcţiei aţi primit ajutor 

sovietic. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Da. 

Tov. Zhou Enlai: Şi noi am primit ajutor din partea Uniunii Sovietice. 

Treptat ne-am dat seama, prin comparaţie cu realizările din alte ţări, că 

concepţiile de construcţie şi instalaţiile sovietice sunt învechite. 

În contactele avute cu Hruşciov, am constatat că prin ajutor vrea să ne 

controleze. Şi dumneavoastră v-aţi dat seama despre acest lucru, mai ales prin 

intermediul C.A.E.R. Valev a dezvăluit în întregime intenţiile lui Hruşciov. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta este realitatea şi de aceea am 

publicat articolul lui Valev şi răspunsul la acest articol. 

Tov. Zhou Enlai: Articolul lui Valev este în fond un articol al lui 

Hruşciov. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aşa l-am interpretat şi noi. 

Tov. Zhou Enlai: În 1953, după moartea lui Stalin, Hruşciov 1-a 

înlăturat pe Beria. Atunci noi am considerat că Uniunea Sovietică va fi mai 

maleabilă, cu toate că şi atunci aveam anumite puncte de vedere diferite de-ale 

lor. 

Cu prilejul prezenţei la funeraliile lui Stalin, Hruşciov m-a oprit şi mi-a 

spus că trebuie să terminăm cu războiul din Coreea. Pentru a se realiza un 
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armistiţiu, era nevoie să se îndeplinească anumite condiţii. Americanii luaseră 

mulţi prizonieri chinezi şi coreeni şi nu voiau să-i repatrieze. Dacă acceptam 

încetarea focului în acele condiţii, americanii puteau face propagandă că chinezii 

se tem de ei. Atunci exista posibilitatea să organizăm o lovitură puternică 

împotriva americanilor şi să-i silim să înceteze focul. Tratativele pentru 

realizarea armistiţiului au durat din aprilie până în iulie 1954. În această vreme 

noi am întreprins două acţiuni: folosindu-ne de ofensiva americanilor, noi am 

dezlănţuit o contraofensivă, nimicind patru divizii ale lui Li Sân Man şi o parte 

din trupele americane. Astfel au fost siliţi să înceteze focul. De altfel, noi 

puteam ocupa Seul-ul. Acum se joacă o operă pekineză, în care se vorbeşte 

despre acest lucru. Americanii au fost nevoiţi să accepte constituirea unei 

comisii a ţărilor neutre care să stabilească dacă prizonierii vor sau nu să se 

repatrieze. Preşedintele acestei comisii era indian şi el înclina spre americani. 

Este vorba de generalul Thymaia. Adjunctul lui era Koll (?)
4
 care, ulterior, a 

suferit înfrângeri în timpul ciocnirilor de la frontiera chino-indiană. Atunci ne-

am dat seama că indienii nu sunt oameni imparţiali. Aceasta este prima 

problemă în care am avut puncte de vedere diferite cu Hruşciov după ce el a 

venit la putere. 

A doua problemă, după terminarea Congresului al XX-lea, Hruşciov a 

prezentat un raport în care l-a criticat pe Stalin. Despre aceasta n-am ştiut înainte 

nici noi şi nici dumneavoastră. Doar Stalin nu a fost numai conducător al 

Uniunii Sovietice, ci a fost o figură internaţională. S-a consultat Hruşciov cu 

dumneavoastră? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nu. Cu noi nu s-a consultat în foarte multe 

probleme. 

Tov. Zhou Enlai: Raportul lui Hruşciov a fost publicat la New York. 

Hruşciov nu vrea nici astăzi să recunoască raportul publicat în presa americană. 

Însă istoria îşi va spune cuvântul. 

Noi am publicat două articole cu privire la experienţa istorică a dictaturii 

proletariatului în care am făcut aprecieri referitoare la problema trecerii paşnice 

de la capitalism la socialism şi la problemele războiului. Noi speram că 

Hruşciov se va îndrepta şi de aceea l-am sprijinit. 

În 1956-1957 am trimis două delegaţii în Uniunea Sovietică, conduse de 

tovarăşii Liu Shaoqi şi Deng Xiaoping. Atunci l-am sfătuit pe Hruşciov să se 

împace cu polonezii, să nu trimită forţe armate în Polonia şi să nu se amestece în 

treburile lor interne. Pe de altă parte, l-am sfătuit să înăbuşe contrarevoluţia din 

Ungaria, pentru că altfel puteau să intre în Ungaria trupe reacţionare din alte ţări. 

În acele condiţii, guvernul sovietic a dat publicităţii o declaraţie prin care a 

recunoscut că Uniunea Sovietică a manifestat spirit şovin de mare putere şi că va 

îndrepta această greşeală, îmbunătăţind mai ales relaţiile cu partidele frăţeşti şi 

                                      
4
 Semnul întrebării apare în textul original. Probabil că stenograful nu a fost 

sigur că a redat numele corect. 
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ţările frăţeşti. Această declaraţie a fost dată publicităţii la 30 octombrie 1956, iar 

în ziua de 1 noiembrie 1956 guvernul nostru a răspuns printr-o declaraţie 

publică care sprijinea declaraţia sovietică. Ambele declaraţii au fost publicate în 

ziarul „Pravda”, dar acum Hruşciov nu mai vorbeşte despre ele, el spune că n-a 

dat niciodată dovadă de şovinism de mare putere. El nu recunoaşte aceasta, aşa 

cum nu a recunoscut în discuţiile cu tovarăşii români nici existenţa Basarabiei, 

ca şi cum aceasta n-ar exista. El spune că există Republica Moldovenească, nu 

Basarabia. 

Situaţii asemănătoare au fost multe. Noi l-am ajutat pe Hruşciov în multe 

lucruri. 

În a doua jumătate a anului 1957, tovarăşul Mao Zedong a fost la 

Moscova, la Consfătuire, unde s-a elaborat declaraţia. În legătură cu problema 

trecerii paşnice de la capitalism la socialism, în declaraţie s-a păstrat paragraful 

propus de sovietici. La propunerea noastră, această formulare a fost completată. 

În acelaşi timp, tovarăşul Deng Xiaoping a prezentat un memorandum pe care l-

am publicat ulterior. După publicarea Declaraţiei din 1957, situaţia în mişcarea 

comunistă şi muncitorească şi în lagărul socialist s-a îmbunătăţit şi Hruşciov a 

început să se îngâmfeze. În China este o zicală: omul când este îngâmfat, îşi uită 

şi înfăţişarea. 

În 1958 ni s-a propus să construim o flotă comună, cu scopul de a 

controla flota noastră. Atunci ne-am dat seama că vrea să controleze China. 

Tovarăşul Mao Zedong şi Comitetul Central au respins acest lucru şi l-au criticat 

pe Hruşciov. Dându-şi seama că chinezii au obiecţiuni, el a venit la noi, spunând 

că această propunere nu este o iniţiativă a guvernului sovietic, ci a lui Iudin, 

ambasador la Beijing. Se poate oare ca un ambasador să greşească într-o 

asemenea problemă? 

Evenimentele întâmplate după aceasta sunt cunoscute. După 1959, când 

s-a enunţat aşa-zisul spirit de la Camp David, lucrurile au început să fie şi mai 

proaste. El a început să sprijine pe americani şi să lupte împotriva noastră. Lenin 

a spus că atunci când în Rusia, China şi India va izbândi revoluţia proletară, 

revoluţia mondială este uşor de realizat. Hruşciov a schimbat un singur cuvânt, 

în locul Chinei a introdus S.U.A. O asemenea alianţă are un caracter cu totul 

diferit. Ce caracter are, vă daţi şi dumneavoastră seama. 

Schimbările petrecute în relaţiile noastre au avut loc treptat, însă după 

1959 a intervenit o schimbare radicală calitativă. Revizionismul lui Hruşciov 

care s-a afirmat la Congresul al XX-lea a căpătat un caracter sistematizat la 

Congresul al XXII-lea. În 1959, când s-a întors din S.U.A., Hruşciov a venit la 

noi, cu prilejul celei de-a X-a aniversări a eliberării, foarte plin de sine, mândru 

de spiritul de la Camp David. Cu acel prilej el ne-a întrebat de ce nu procedăm 

cu Taiwanul aşa cum a conceput Lenin Republica din Extremul Orient. 

Republica din Extremul Orient a fost o etapă pentru a rezista la agresiunea 

trupelor cehe şi japoneze. După terminarea războiului au fost retrase trupele 

străine. De fapt, Republica din Extremul Orient avea legătură cu Moscova. 

Problema Taiwanului este cu totul diferită. Aceasta însemna că el vroia să 



 470 

renunţăm la Taiwan, să-1 dăm S.U.A. pentru a fi îmbogăţit spiritul de la Camp 

David. 

Un alt lucru. Hruşciov ne-a acuzat că am omorât ostaşi indieni, atunci 

când aceştia au pătruns pe teritoriul nostru; el ne-a acuzat că noi am provocat 

războiul. Noi i-am spus că trupele indiene au deschis foc asupra noastră, dar n-

au nimerit. Grănicerii noştri au răspuns la focul indienilor şi i-au nimerit. 

Aceasta s-a făcut de către cei de jos, fără ştirea noastră. Când am aflat, le-am 

spus indienilor că suntem gata să le dăm înapoi morţii şi răniţii. Am explicat lui 

Hruşciov că indienii au provocat războiul, însă el nu a vrut să ţină seama de 

acest fapt; el a răspuns că ştie că au murit numai indieni, n-au murit chinezi. 

Atunci tovarăşul Chen Yi i-a pus lui Hruşciov întrebarea. Se întâmplă ca în 

rândurile agresorilor să se producă primele pierderi. Oare, în acest caz, agresorii 

nu mai sunt agresori? Hruşciov i-a spus tovarăşului Chen Yi că dânsul este 

mareşal, pe când el este numai general locotenent. De aceea nu-1 poate 

convinge, adăugând că nu va da mâna cu tovarăşul Chen Yi. 

Din acea vreme deci au început să se schimbe părerile lui Hruşciov 

despre diferite probleme internaţionale. După aceea, relaţiile dintre China şi 

Uniunea Sovietică au început să se înrăutăţească, ajungându-se la retragerea 

specialiştilor sovietici din China ş.a.m.d. Totuşi, noi am participat la 

Consfătuirea din 1960 în speranţa că relaţiile dintre noi se vor îmbunătăţi. A fost 

elaborată Declaraţia care cuprinde anumite compromisuri. Însă, în general 

vorbind, declaraţia este justă. Dar această situaţie n-a durat decât un an, pentru 

că în 1961, la Congresul al XX-lea, lucrurile s-au dezvoltat şi mai prost, el a 

folosit cuţitul împotriva Albaniei. Aceasta pentru a ne arăta nouă, 

dumneavoastră şi tuturor că dacă cineva nu-1 ascultă, el poate să folosească 

cuţitul. Însă, după Congresul al XXII-lea mulţi au început să nu-1 mai asculte. 

Nu numai tovarăşii albanezi au putut să-1 cunoască pe Hruşciov, dar şi noi toţi. 

În momentul de faţă se pare că el este ascultat, însă nu trebuie să credem că este 

ascultat cu adevărat. Şi dumneavoastră şi noi avem această experienţă. În unele 

probleme l-am cunoscut pe Hruşciov în acelaşi timp, în altele, poate l-aţi 

cunoscut mai devreme decât noi.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi l-am cunoscut mai târziu. Avem şi noi 

lista noastră de probleme, dar a dumneavoastră este mai lungă. 

Tov. Zhou Enlai: Noi toţi l-am cunoscut treptat. Acesta este un fenomen 

comun. Faptul că l-am cunoscut mai devreme sau mai târziu, mai profund sau 

mai puţin profund, că avem mai multe sau mai puţine probleme, prezintă 

anumite deosebiri. 

În concluzie, dacă cineva este marxist-leninist şi vrea revoluţie, îl va 

cunoaşte până la urmă pe Hruşciov. De aceea noi trebuie să muncim. Şi 

Hruşciov munceşte. Dacă cineva doreşte cu adevărat să fie marxist-leninist, nu 

poate să nu-l cunoască pe Hruşciov aşa cum este. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este adevărat. Noi l-am cunoscut 

treptat, într-un timp îndelungat. Mult timp am trăit sub influenţa prestigiului 

Uniunii Sovietice, al P.C.U.S. Acest lucru ne-a împiedicat să vedem just. Dar 
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încet, încet au apărut fapte care întâi ne-au nedumerit. Le-am adâncit, ne-am 

ciocnit de ele şi am ajuns la numite concluzii. Când am ajuns la anumite 

concluzii, atunci am spus: asta nu se poate. Sigur, sunt lucruri care trebuiesc 

încă bine gândite, bine adâncite, pentru că se ridică probleme practice în 

legătură cu felul de a acţiona, de a alege drumul cel mai bun. Dar rămâne şi 

pentru noi ca o dată certă a problemei faptul că într-o serie întreagă de probleme 

orientarea lui Hruşciov nu este bună, că ea stânjeneşte procesul de dezvoltare al 

mişcării revoluţionare. El tinde să instaureze o dominaţie asupra celorlalte ţări 

socialiste, aşa cum a spus tovarăşul Liu Shaoqi când ne-am întâlnit aici în 

primăvară, atât din punct de vedere politic, cât şi din punct de vedere economic 

şi militar. Noi credem că acest lucru constituie una din cele mai grele greşeli pe 

care le-a făcut şi continuă să le facă, şi credem că este datoria noastră atât din 

punct de vedere al mişcării revoluţionare internaţionale, cât şi din punct de 

vedere al poporului nostru, să acţionăm împotriva acestei tendinţe în formele 

care să asigure cât mai potrivit succesul acestor acţiuni, evitând anumite 

complicaţii pe care caracterul aventurier al lui Hruşciov le poate provoca. 

Hruşciov are un spirit aventurier, de care trebuie ţinut seama. Aceasta o facem! 

Hruşciov ştie c-o facem! Nu cred că-i convine acest lucru, dar condiţiile sunt aşa 

încât trebuie să accepte acest lucru. Tocmai de aceea venind la Beijing, noi am 

vrut, în mod special, să trecem prin Moscova. Am vrut să marcăm bine că 

Moscova nu ne poate împiedica să mergem la Beijing. 

Tov. Zhou Enlai: Aţi venit prin nord şi vă întoarceţi prin sud. 

Tov. Emil Bodnăraş: Ne-a invitat să ne întoarcem prin nord, dar noi am 

spus: nu. 

Tov. Zhou Enlai: El nu vă poate împiedica să mergeţi unde doriţi. 

Aceasta înseamnă că nu merge bagheta. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi trebuie să recunoaştem că dacă n-ar fi 

existat lupta Partidului Comunist Chinez pentru a face respectate relaţiile juste 

între partidele comuniste şi ţările socialiste, ar fi fost foarte greu, dacă nu 

imposibil, pentru noi să apărăm principiile pe care socotim că trebuie să le 

apărăm. Aceasta ne-a spus-o tovarăşul Mao Zedong când am fost aici şi noi am 

spus: este adevărat. Tovarăşul Mao Zedong ne-a întrebat: „credeţi că dacă n-am 

fi început noi, voi aţi fi fost aici?” 

Noi am venit aici întâi să sărbătorim împreună cu dumneavoastră această 

aniversare. 

Tov. Zhou Enlai: Vă mulţumim foarte mult. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Avem un mesaj din partea conducerii 

partidului nostru, pe care trebuie să-1 predăm. Ar trebui să ni se spună cum să 

facem cu el. 

Tov. Zhou Enlai: Dacă sunteţi dispuşi, ni-l daţi astăzi şi noi mâine îl 

publicăm. La aeroport n-am organizat cuvântări. În ziua de 30 septembrie vor fi 

foarte mulţi oaspeţi şi va vorbi numai tovarăşul Liu Shaoqi, iar la demonstraţie 

va vorbi numai gazda. De aceea, putem folosi această metodă să-1 publicăm în 
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presă; se economiseşte timp şi totodată pot lua cunoştinţă de conţinutul lui mai 

mulţi oameni. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Foarte bine. 

Tov. Emil Bodnăraş: Este cuvântul de salut al partidului, al guvernului 

şi Consiliului de Stat, care ţine loc de cuvântare, de telegramă, şi care la noi va fi 

publicat în ziua de 1 octombrie, ziua aniversării revoluţiei. Dumneavoastră îl 

publicaţi când credeţi. 

Tov. Zhou Enlai: Dacă ni-1 înmânaţi astăzi, îl putem publica chiar 

mâine. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi putem să-l dăm imediat. 

Tov. Zhou Enlai: Eu v-am făcut această propunere. Dumneavoastră 

poate aveţi alte propuneri? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este foarte bine aşa. 

Tov. Zhou Enlai: Agenţia China Nouă ar putea să scrie câteva cuvinte 

că delegaţia, tovarăşul Maurer, ne-a predat un mesaj. Dacă sunteţi de acord?  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Da.  

Tov. Zhou Enlai: Este o problemă de formă. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi ne-am gândit că n-ar fi rău ca în 

cursul vizitei noastre să schimbăm între noi păreri, idei, să vedem, să analizăm 

eventualele probleme. În legătură cu ţările noastre nu sunt probleme. Problemele 

acestea au fost rezolvate cu ocazia vizitei noastre de rândul trecut, deşi vizita nu 

avea acest scop. Există şi din partea dumneavoastră şi a noastră dorinţa de a 

dezvolta relaţiile dintre noi, ca popoare, ca state, ca partide. De o bucată de timp 

aceste relaţii se dezvoltă frumos.  

Tov. Zhou Enlai: Aşa trebuie să se dezvolte şi pe mai departe.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Tocmai asta era să spun eu.  

Tov. Zhou Enlai: Aceasta dovedeşte că avem un limbaj comun.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dacă sunt probleme concrete, de 

organizare, sunt miniştri care pot veni unii la alţii şi pot să discute concret.  

Tov. Zhou Enlai: Acum le sunt deschise aceste drumuri. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Sigur, noi am ţinut să vă informăm, atât 

prin intermediul ambasadorului dumneavoastră la noi cât şi prin intermediul 

ambasadorului nostru la Beijing, asupra unor probleme de interes comun, mai 

ales în legătură cu problemele mişcării comuniste revoluţionare, manifestând în 

acelaşi timp dorinţa unor contacte la nivelul conducerilor superioare de partid şi 

de stat. Pe linia aceasta şi mergem. Ca probă, noi suntem pentru a doua oară la 

Beijing anul acesta. Ne gândim că dialogul acesta la distanţă poate să facă 

necesară, atunci când ne vedem faţă în faţă, lămurirea unor chestiuni care au 

evoluat de când nu ne-am văzut.  

Tov. Zhou Enlai: Am înţeles. 

Tov. Emil Bodnăraş: Este vorba de intervalele între întâlnirile directe.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Poate să fie necesar să ne lămurească mai 

adânc o problemă sau alta şi atunci ne-am gândit să profităm de această întâlnire 

şi să stăm de vorbă. 
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Noi mai avem câteva lucruri să vă spunem. Am avut nişte discuţii cu 

italienii care nu sunt lipsite de importanţă. 

Tov. Emil Bodnăraş: În afară de conversaţia avută cu tovarăşul Liu 

Fang.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Am avut o discuţie cu Hruşciov, la care au 

participat şi Kosîghin, Mjavadnadze şi Kuzneţov, o discuţie care poate prezenta 

interes.  

Poate şi dumneavoastră aveţi să ne spuneţi ceva.  

Plecând de aici, ne oprim prin Rangoon, Karachi şi Cairo.  

Tov. Zhou Enlai: Ce plan de vizite aveţi în China? Doriţi să vizitaţi 

ceva? Dacă aveţi nevoie, vă poate însoţi tovarăşul Li Xiannian. Când doriţi să 

părăsiţi Beijingul?  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Planul nostru depinde în mare măsură de 

dumneavoastră.  

Tov. Zhou Enlai: La Rangoon vreţi să faceţi numai escală, sau vreţi să 

faceţi şi o vizită?  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Escală şi vizită. 

Tov. Emil Bodnăraş: Noi plecăm de aici între 8-10 octombrie, când 

vine Ne Win la Rangoon. 

Tov. Zhou Enlai: Ne Win la 5 octombrie va participa la Conferinţa 

ţărilor neangajate. 

Tov. Emil Bodnăraş: Noi n-am ştiut lucrul acesta. 

Tov. Zhou Enlai: Conferinţa va dura cel puţin 5-7 zile. În legătură cu 

aceasta, vrem să vă transmitem o informaţie: Ne Win nu se va înapoia la 

Rangoon înainte de 10 octombrie. De aceea, aveţi posibilitate să mai rămâneţi la 

noi încă două zile. 

Despre unele probleme putem discuta înainte de sărbătoarea noastră 

naţională, despre discuţia dumneavoastră cu Hruşciov şi discuţia cu tovarăşii 

italieni. Avem dorinţa aceasta de a cunoaşte aceste discuţii. Acestea sunt 

problemele de informaţie. Dacă vom avea şi noi anumite informaţii, s-ar putea 

ca înainte de sărbătoare să vă informăm, eu sau tovarăşul Li Xiannian. După 

diviziunea noastră a muncii, tovarăşul Li Xiannian se va ocupa de delegaţia 

dumneavoastră. Dacă veţi avea o problemă urgentă, puteţi discuta cu noi; noi 

avem telefoane unde putem fi găsiţi oricând. Desigur, dacă voi găsi timp, o să ne 

mai vedem. Dacă mai sunt probleme politice sau ideologice, putem discuta după 

sărbătoare. Desigur, la aceste întâlniri nu vom fi numai noi, ci va fi Comitetul 

Permanent al Biroului Politic. Dacă vreţi să mergeţi undeva în afară de Beijing, 

vă rugăm să ne spuneţi. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Acesta era al treilea lucru pe care voiam 

să-l facem: să vedem şi ceva din China. 

Tov. Zhou Enlai: Vă rugăm să ne spuneţi în ce localitate vreţi să 

mergeţi şi ce vreţi să vedeţi – industrie, agricultură, şcoli, universităţi sau 

institute de cercetări ştiinţifice. Într-un cuvânt, să ne spuneţi dorinţele. 
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este clar că am dori să vedem cât mai 

mult şi cât mai complet. Dorinţa aceasta este normală. Dar cei ce ne-ar putea 

spune ce am putea vedea aţi fi dumneavoastră, pentru că dumneavoastră 

cunoaşteţi China. Dumneavoastră aţi putea spune ce este mai util să vedem decât 

aş putea spune eu. Aşa că vă rugăm pe dumneavoastră să ne spuneţi ce trebuie 

să vedem. 

 

 
 

Ciu Enlai (1898-1976) 

 

Tov. Zhou Enlai: Noi o să studiem problemele acestea şi o să vă 

spunem. 

În legătură cu problemele despre care aţi vorbit dumneavoastră, vreau să 

spun câteva cuvinte despre două chestiuni, întrucât nu am timp mult la 

dispoziţie. 

Prima, noi cunoaştem că Hruşciov are un caracter aventurist. De pildă, 

faptul că a negat totalmente pe Stalin este o aventură. Numele lui Hruşciov nu 

poate să înlocuiască cei 30 de ani de activitate ai lui Stalin. Deşi Hruşciov are 

această intenţie, acest lucru nu este posibil. Dar, în acelaşi timp, el este şi un om 

fricos. Adineauri am vorbit despre raportul secret din 1956 şi până la urmă n-a 

recunoscut raportul publicat în America. Noi ştim că de fapt raportul publicat de 

editurile capitaliste este identic cu cel ce ni 1-a arătat nouă. El nu îndrăzneşte să 

recunoască raportul publicat de editurile capitaliste. Poate că cei din jurul lui i-

au spus că dacă ar recunoaşte acest lucru, s-ar compromite. Dar istoria îşi va da 

verdictul. Dacă în momentul de faţă cadrele sovietice, datorită faptului că sunt 

controlate, nu pot să dea acest verdict, atunci generaţiile următoare ale poporului 

sovietic îl vor da. 

Dacă sunt oameni care i se împotrivesc şi se ridică împotriva lui, atunci 

îi este teamă. Am să vă arăt şi un lucru mai recent. După ce v-aţi ridicat 



 475 

împotriva articolului lui Valev, el n-a putut să recunoască că aceasta este ideea 

lui. În discuţiile cu tovarăşul Chivu Stoica, Hruşciov a folosit cuvintele vulgare, 

spunând că a fost apucat de... Lui îi este frică pentru că adevărul este de partea 

dumneavoastră şi v-aţi ridicat împotriva lui Hruşciov. 

Noi avem multă experienţă în această privinţă. De pildă, în cazul citat 

mai sus cu privire la propunerea de a se face flota comună, Hruşciov a spus că a 

greşit Iudin. 

De fapt şi germanii au această experienţă. La Praga a avut loc o întâlnire 

a miniştrilor de Externe, unde a fost discutată problema germană, dar la această 

întâlnire n-a participat ministrul de Externe al R.D.G. Au fost prezenţi 

cehoslovacul, polonezul, ungurul, bulgarul şi sovieticul, însă n-a fost cel 

german. Nici dumneavoastră n-aţi fost pentru a nu cunoaşte această problemă. 

Dintre opt ţări participante la Organizaţia Tratatului de la Varşovia, trei ţări n-au 

fost reprezentate. Ce poate să însemne faptul că atunci când se discută o 

problemă privind R.D.G., ministrul de Externe german nu este prezent? Ar fi 

putut să argumenteze că Boltz nu ar fi membru de partid, că ar fi o personalitate 

democrată, însă nu poate spune acest lucru, deoarece Boltz este membru de 

partid. El a urmărit să discute problema germană în spatele nemţilor. Aceasta 

este o altă aventură. Este vorba de vânzarea R.D.G. şi a intereselor poporului 

german. În acest caz Ulbricht s-a supărat şi şi-a manifestat nemulţumirea. 

Aceasta şi-a găsit expresia şi în opinia publică din R.D.G. Noi am dezvăluit 

lucrul acesta. Noi sprijinim R.D.G. în încheierea unui tratat de pace cu ambele 

Germanii. Dacă Germania Occidentală nu vrea să încheie tratatul de pace, îl 

putem încheia cu R.D.G. şi pe baza aceasta putem să rezolvăm problema 

Berlinului occidental. Aceasta este de fapt poziţia exprimată anterior de 

Hruşciov. Dar acum şi-a schimbat-o. Tovarăşii germani au publicat această 

poziţie în presa lor. Hruşciov s-a supărat că poziţia chineză este făcută cunoscut 

în presa germană şi de aceea la a XX-a aniversare a Bulgariei, sovieticii au 

exercitat presiuni asupra R.D.G. Pentru aceasta, la Sofia, tovarăşii germani au 

început să ne înjure. Ei au fost siliţi să facă aceasta. Cu toate acestea, ni s-a 

adresat o telegramă să trimitem o delegaţie la sărbătoarea naţională a R.D.G. şi 

noi am răspuns imediat că vom trimite pe tovarăşul L. Boltz, vicepremier al 

Consiliului de Stat în fruntea unei delegaţii. Trimitem acolo o delegaţie pentru 

că şi la dumneavoastră am trimis o delegaţie la nivelul acesta. 

Noi am invitat o delegaţie din R.D.G. să vină la a XV-a aniversare a 

proclamării R. P. Chineze. Peste puţin timp după ce am dat noi răspunsul că 

vom trimite la Berlin o delegaţie, germanii ne-au informat că vor trimite o 

delegaţie la Beijing, dar că se vor mai gândi asupra componenţei delegaţiei. 

Ulterior ne-au informat şi despre componenţa delegaţiei. Delegaţia lor este 

compusă din tovarăşul L. Boltz, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, 

ministrul Afacerilor Externe, şi Florin, şeful Secţiei Relaţii Internaţionale a 

Comitetului Central al P.S.U.G. Puteţi să înţelegeţi şi dumneavoastră 

semnificaţia componenţei delegaţiei. Delegaţia va sosi azi după masă. Noi le 

vom împărtăşi experienţa noastră. Le vom spune: puteţi să ne înjuraţi; asta nu 
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înseamnă nimic; sunteţi siliţi să faceţi aceasta. Scopul nostru este să-i sprijinim 

în lupta împotriva imperialiştilor americani şi revanşarzilor vest-germani şi să 

nu lăsăm pe Hruşciov să trădeze R.D.G. 

Ginerele lui Hruşciov, Adjubei, a spus în Germania Occidentală că 

Ulbricht nu o să mai trăiască mult, că are cancer. De ce a dezvăluit un secret în 

faţa duşmanilor? Dacă lucrurile ar fi într-adevăr aşa, el nu are dreptul să 

dezvăluie aceasta. Dacă tovarăşul Ulbricht nu suferă de cancer, de ce a spus o 

minciună pe placul duşmanului? 

Dacă rezistăm, dacă îl respingem în toate problemele, Hruşciov, care este 

fricos, va da înapoi. De aceea, noi considerăm că trimiterea de către tovarăşii 

germani a tovarăşului Boltz la Beijing este o dovadă că au început să-l cunoască 

pe Hruşciov. 

Noi putem arăta multe fapte din care să reiasă că Hruşciov este 

aventurist, dar în acelaşi timp este şi fricos. Dacă ne temem de el şi i-am arăta 

acest lucru, atunci poate să recurgă la aventuri; ar putea să încurajeze S.U.A. să 

atace China. Desigur, aceasta prin aluzii, nu prin documente oficiale. 

Hruşciov poate recurge şi la acţiuni subversive în sânul partidelor 

frăţeşti. Noi avem o astfel de experienţă, la fel şi dumneavoastră şi tovarăşii 

coreeni. În 1956, când tovarăşul Gheorghiu-Dej a fost la congresul nostru, a 

mers şi în Coreea, unde a vorbit cu Kim Ir Sen despre această experienţă. 

Lupta împotriva cultului personalităţii nu este decât un pretext. El l-a 

negat totalmente pe Stalin, dar asta nu avea importanţă pentru că Stalin murise 

de mult. El vrea să folosească lupta împotriva cultului personalităţii ca să 

înlăture pe toţi tovarăşii din conducerile partidelor care au activat în timpul lui 

Stalin, să pună pe alţii la conducere care să-i înlesnească controlul în aceste ţări. 

De aceea, sunt trei lucruri esenţiale la Hruşciov: el trădează marxism-

leninismul, vinde revoluţia şi duce activitatea subversivă în sânul partidelor 

frăţeşti marxist-leniniste. În aceste trei lucruri îşi găseşte expresie aventurismul 

lui. Folosind o altă formulare, baza aventurismului este trădarea marxism-

leninismului. Pe această bază el vinde revoluţia şi desfăşoară activitate 

subversivă în sânul partidelor marxist-leniniste. Aşa este mai corect. 

Dacă nu ne vom teme şi vom rezista, el va da înapoi. Acum nu prea îi 

mai merge folosirea baghetei. Situaţia s-a schimbat nu numai în sânul mişcării 

comuniste şi muncitoreşti, dar chiar în sânul celor opt ţări participante la 

Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Oare Gomulka îl ascultă pe Hruşciov, 

Kádár îl ascultă, oare Novotny este aşa de liniştit? Dacă toţi se vor ridica 

împotriva lui Hruşciov, atunci aventura lui va fi îngrădită. Noi spunem că baza – 

trădarea marxism-leninismului – este foarte greu de schimbat. Dacă însă vom 

rezista, activitatea lui Hruşciov pentru a vinde revoluţia şi activitatea subversivă 

în sânul partidelor frăţeşti vor fi limitate. 

În Uniunea Sovietică el a înlăturat pe toţi tovarăşii care au avut păreri 

diferite de ale lui şi prin aceasta el a trădat tradiţiile revoluţionare. Masa care vi 

s-a oferit la Moscova este o dovadă în acest sens. Câţi tovarăşi care au luptat 

împreună cu Stalin au mai rămas? În ţara dumneavoastră toţi conducătorii au 
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stat în închisori, dar în Uniunea Sovietică nu mai există aşa ceva. Dacă în 

conducerea unui partid există un om cum este Hruşciov, aceasta înseamnă un 

mare pericol pentru acel partid. 

Grupul revizionist se află într-o situaţie de dezbinare. De aceea, ţinând 

seama de caracterul aventurist al lui Hruşciov, trebuie să ştim foarte bine că el 

este un fricos, în felul acesta vom şti cum să micşorăm pericolul daunelor 

provocate de el. De pildă, când dumneavoastră afirmaţi că nu veţi participa la 

consfătuirea de sciziune, la consfătuirea pregătitoare ilegală, el nu are ce face. 

Aţi informat despre acest lucru pe Podgornîi. Atunci când Mikoian a fost la 

dumneavoastră v-a întrebat dacă nu v-aţi schimbat poziţia. I-aţi răspuns că nu. 

El n-a făcut altceva decât a mişcat din buze şi la scurt timp a plecat. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Şi la Moscova i-am spus despre acest 

lucru.  

Tov. Zhou Enlai: Atunci ce poate să facă Hruşciov? 

Data viitoare putem schimba câteva cuvinte legate de mişcarea 

comunistă şi muncitorească internaţională şi de unitatea lagărului socialist. 

Dumneavoastră aţi spus că noi am rezistat în faţa lui Hruşciov. Noi 

recunoaştem aceasta, însă lupta împotriva revizionismului lui Hruşciov trebuie 

să fie lupta tuturor partidelor frăţeşti. Numai partidul nostru nu poate face acest 

lucru. Şi dumneavoastră aţi muncit în această direcţie ca şi partidele din 

Albania, Coreea, Vietnam, Japonia, Indonezia şi multe altele. Sunt pentru 

aceasta peste 90 la sută din populaţia lumii, oameni care vor revoluţia, oameni 

care vor vrea revoluţia, oameni care simpatizează şi oameni care nu sunt 

împotriva revoluţiei. De aceea, noi ne bizuim pe partidele frăţeşti şi pe 

popoarele din lumea întreagă. 

Noi am fost bucuroşi de faptul că tovarăşii albanezi ne-au informat 

despre situaţia dumneavoastră. În martie am avut convorbiri. După ce tovarăşul 

Liu Fang a sosit la Bucureşti, tovarăşul Gheorghiu-Dej l-a informat despre multe 

lucruri. După aceea Comitetul Central al partidului nostru a hotărât ca eu 

împreună cu tovarăşul Peng Zhen şi Chen Yi să stăm de vorbă cu tovarăşul 

ambasador Gheorghiu. Rezultatul este că noi am trimis pe tovarăşul Li Xiannian 

la a XX-a aniversare a dumneavoastră. 

Cât priveşte delegaţia sovietică, care va fi condusă de Grişin, la 

sărbătoarea noastră naţională, noi n-am putut defini la început ce fel de delegaţie 

este. În informarea sovietică despre componenţa delegaţiei se spunea că este 

preşedinte al Consiliului Unional al Sindicatelor şi nu se menţiona că este 

membru supleant al partidului C.C. Noi am întrebat atunci ce fel de delegaţie 

este delegaţia sovietică. Ni s-a răspuns că poate fi denumită o delegaţie a 

organelor obşteşti şi de stat. Tovarăşul Wang Bingnan i-a spus ambasadorului 

sovietic că nu-i este clar caracterul delegaţiei şi că ar fi bine să dea o telegramă 

în ţară şi să precizeze ce fel de delegaţie este delegaţia sovietică. Între timp s-a 

aflat că delegaţiile din Coreea, Cuba, Vietnam, România sunt delegaţii de partid 

şi de stat. Ulterior ambasadorul sovietic ne-a telefonat că delegaţia sovietică se 

va numi delegaţie de partid şi de stat. Cu acest prilej a specificat că tovarăşul 
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Grişin este membru supleant al Prezidiului C.C. şi preşedintele Consiliului 

Unional al Sindicatelor. Se vede treaba că preţurile de pe piaţă – aşa cum spune 

o vorbă chinezească – nu sunt la fel dimineaţa şi seara.  

Suntem convinşi că cehii şi bulgarii – care nu au anunţat delegaţii de 

partid şi de stat – îi vor face reproşuri lui Hruşciov pentru această schimbare. 

Avem convingerea că majoritatea partidelor frăţeşti din lume îl vor cunoaşte 

treptat pe Hruşciov. În fiecare partid frăţesc sunt tovarăşi care susţin marxism-

leninismul şi vor revoluţia. De aceea, dacă vom depune eforturi, aventurile lui 

Hruşciov vor fi îngrădite. Dumneavoastră aţi spus că noi am depus eforturi. Însă 

cu toţii am depus aceste eforturi. În intervalul acesta, din martie şi până în 

prezent, situaţia s-a schimbat. De aceea, avem convingerea că vom face ca 

mişcarea comunistă şi muncitorească să meargă bine. 

Astăzi să terminăm discuţia. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Foarte bine, tovarăşi. 

Tov. Emil Bodnăraş: Despre discuţiile avute la Comitetul nostru 

Central cu tovarăşii italieni vă putem informa după ce vom primi documentarea 

de acasă. Noi nu am participat la acele discuţii, iar când am plecat din Bucureşti 

materialul nu era terminat. Urmează să ne vină materialul de acasă prin curier. 

După ce ne va sosi materialul, vă vom informa. 

Tov. Zhou Enlai: Despre discuţia cu tovarăşii sovietici ne puteţi 

informa? 

Tov. Emil Bodnăraş: Da, oricând. 

 
(Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 522-534). 

 

 

[8] 

 

8 octombrie 1964 Beijing – Convorbirile dintre 

delegaţiile română şi chineză, condusă de premierul Ion Gheorghe Maurer, 

şi Mao Zedong, preşedintele C.C. al Partidului Comunist Chinez 

 

Stenograma 

discuţiilor purtate cu ocazia primirii delegaţiei 

de partid şi de stat a R.P.R. de către tovarăşul Mao Zedong 

în ziua de 8 octombrie 1964 

 

La discuţii au participat: 

- din partea română tovarăşii: Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş, 

Paul Niculescu-Mizil, Dumitru Gheorghiu. Au asistat tovarăşii: Budura 

Romulus-interpret şi Mateescu Constantin – stenograf. 

- din partea chineză tovarăşii: Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, 

Deng Xiaoping, Zhu De, Peng Zhen, Li Xiannian, Wu Xiuquan, Wang Bingnan, 

Ye Husheng. Au asistat tovarăşii: Lu Jixin – interpret, şi trei stenografi. 
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Discuţiile au început la ora 18,00. 

 

Tov. Mao Zedong: S-au limpezit toate problemele. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este adevărat, n-a rămas nici una 

nelimpezită. 

Tov. Mao Zedong: V-aţi întâlnit cu tovarăşii coreeni, cu tovarăşul Ţoi 

En Ghen, v-aţi întâlnit cu albanezii? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Ne-am întâlnit cu tovarăşii coreeni. Cu 

tovarăşii albanezi ne-am întâlnit cu diferite ocazii, fără a purta discuţii. 

Tov. Mao Zedong: V-aţi întâlnit cu conducători ai ţărilor africane? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cu conducători ai ţărilor africane nu ne-an 

întâlnit în mod special. Însă discuţii, schimburi de idei în legătură cu problemele 

noastre am avut cu coreenii, vietnamezii şi polonezii. 

Tov. Mao Zedong: Este bine. 

Cu tovarăşii polonezi este bine să facem cât mai multe schimburi de 

vederi. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este şi părerea noastră, că este bine să 

stăm de vorbă mai ales cu polonezii, cu italienii. 

Tov. Emil Bodnăraş: Şi cu alţii când va fi prilejul. 

Tov. Mao Zedong: Şi cu tovarăşii germani. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cu germanii o să stăm de vorbă, dar mi se 

pare că în momentul de faţă este mai greu de discutat, deşi s-ar putea să se 

creeze acum condiţii mai bune. 

Tov. Mao Zedong: După mine, în viitor va fi posibil. 

Tov. Emil Bodnăraş: Este acum o delegaţie a noastră la aniversarea lor 

în frunte cu tovarăşul Ceauşescu. Germanii, rândul trecut, când a fost o delegaţie 

a noastră la înmormântarea lui Grotewohl în frunte cu tovarăşul Alexandru 

Drăghici, membru al Biroului Politic, au încercat de câteva ori să-l convingă ca 

noi să participăm la consfătuirea din decembrie. Este posibil ca ei să repete 

această stăruinţă acum şi aceasta va prilejui o discuţie, dusă de tovarăşul 

Ceauşescu cu toată fermitatea pe această chestiune. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Acum însă cu nemţii nu o să discutăm în 

contradictoriu de pe poziţii de opoziţie, ci dacă s-ar putea discuta liniştit. 

Probabil că astfel de condiţii s-ar putea crea. 

Tov. Mao Zedong: Şi noi vedem aşa. 

Statele Unite şi Germania Occidentală luptă să câştige Germania 

răsăriteană. Dacă Hruşciov va face concesii şi în această problemă, atunci 

tovarăşul Walter Ulbricht va trăi foarte greu. Asupra lui se exercită presiuni din 

două părţi. Una din partea lui Erhard şi una din partea lui Hruşciov. Presiuni vin 

din ambele părţi. De aceea, trebuie să-1 sprijinim pe Walter Ulbricht, oricât ne-

ar înjura. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Trebuie să vedem cum evoluează 

lucrurile.  
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Tov. Mao Zedong: În ciuda înjurăturilor pe care le debitează la adresa 

noastră, noi trebuie să-l sprijinim. El nu poate să nu ne înjure; dacă nu ne înjură, 

nu poate trăi. Spuneţi dumneavoastră, ce fel de ciocniri de interese sunt între 

Germania răsăriteană, tovarăşul Ulbricht şi noi, sau ce fel de ciocniri de interese 

sunt între ei şi dumneavoastră? Oare i-aţi asuprit ori ei v-au asuprit pe 

dumneavoastră? 

Tov. Emil Bodnăraş: R.D.G. nu, dar vechea Germanie a avut cu noi 

unele socoteli. 

Tov. Mao Zedong: Este vorba de Germania democrată de astăzi. 

Pericolul actual îl constituie Germania Occidentală. 

Tov. Zhou Enlai: Boltz, ministrul de Externe, este sigur că S.U.A. vor 

organiza împreună cu Germania Occidentală forţele nucleare multilaterale şi 

este foarte îngrijorat de lucrul acesta. S.U.A. au declarat în mod deschis că dacă 

se va realiza un acord asupra forţelor nucleare multilaterale şi se va pune în faţa 

lui Hruşciov un asemenea acord, atunci Hruşciov va accepta şi lucrul acesta. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aici este o împrejurare foarte interesantă. 

Acum câteva luni am avut o discuţie cu Hruşciov în legătură cu crearea forţelor 

nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O., în cadrul căreia el înclina către 

acceptarea acestui lucru.  

Tov. Emil Bodnăraş: Considerându-1 ca un rău mai mic.  

 

 
 

Emil Bodnăraş 

 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: A fost chiar o notă pe care am primit-o din 

partea lui Gromîko în acest sens, însă s-au opus, mai ales, Ulbricht şi Gomulka.  

Tov. Mao Zedong: Pentru că acesta este prejudiciul adus tuturor ţărilor 

socialiste, vă aduce prejudicii dumneavoastră, Germaniei Răsăritene, Poloniei, 

Cehoslovaciei, Ungariei. 
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Tov. Zhou Enlai: Procedeul lui Erhard va fi următorul: va duce întâi 

discuţii cu S.U.A., cu Marea Britanie şi apoi cu Uniunea Sovietică. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este sigur. 

Tov. Zhou Enlai: Iar procedeul lui Johnson, când va fi ales preşedinte al 

S.U.A., va fi următorul: el va face întâi o vizită în Marea Britanie, apoi în 

Germania Occidentală şi în sfârşit în Uniunea Sovietică. 

În momentul când s-a încheiat Tratatul tripartit pentru interzicerea 

parţială a experienţelor nucleare, Rusk a declarat că forţele nucleare 

multilaterale nu înseamnă răspândirea armei nucleare. 

Tov. Mao Zedong: Ce înseamnă nerăspândirea armei nucleare? Aceasta 

înseamnă că ei nu vor să răspândească arma nucleară în ţara noastră, în Polonia, 

în România. Este adevărat că nu vor lucrul acesta. Aceasta pe de o parte. Pe de 

altă parte, ei vor să răspândească arma nucleară în Germania Occidentală, în 

India, Japonia şi chiar în Italia. Deci sunt două feţe: una adevărată şi alta falsă. 

Se vede că nu vor să răspândească arma nucleară nici în Indonezia şi nici în 

China şi nici în ţările din Europa răsăriteană, adică nu vor s-o răspândească în 

ţările care sunt hotărâte să lupte împotriva imperialismului. Iar în ţările 

capitaliste se admite să se răspândească arma atomică. 

Tov. Emil Bodnăraş: Germania Occidentală este astăzi aliatul cel mai 

puternic al S.U.A. pe continentul european. 

Tov. Mao Zedong: Este adevărat. Scopul nostru este să determinăm 

Germania Occidentală să se ridice împotriva imperialismului american. Oare nu 

este bine să facem ca Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania Occidentală şi 

Japonia să lupte împotriva S.U.A.? 

Tov. Emil Bodnăraş: Sigur. 

Tov. Mao Zedong: Hruşciov vrea ca toate aceste ţări să lupte împotriva 

noastă. Dar evoluţia evenimentelor internaţionale nu va merge pe linia pe care o 

doreşte el. Ţările capitaliste ca Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia vor merge 

pe drumurile lor proprii. Acum S.U.A. este aceea care controlează aceste ţări, nu 

Uniunea Sovietică, nici ţara dumneavoastră, nici Ulbricht, nici Gomulka, nici 

Sukarno şi nici noi. Putem noi oare să controlăm Japonia, Germania 

Occidentală, Italia, Marea Britanie? Nu, nu putem. S.U.A. le controlează şi 

controlul S.U.A. a stârnit împotrivirea Franţei. 

Tov. Liu Shaoqi: Dar Hruşciov ajută S.U.A. ca să controleze aceste ţări, 

iar noi ajutăm aceste ţări să lupte împotriva controlului S.U.A. Nici Hruşciov nu 

poate controla Germania Occidentală, Franţa, Italia şi Marea Britanie. 

Tov. Mao Zedong: Dar el este în stare să facă un nou München, să facă 

o alianţă formală anticomunistă. De fapt, atât Erhard cât şi Japonia vor lupta 

împotriva S.U.A. Dar pentru aceasta este nevoie de timp, de 5-10 ani. Vedeţi, 

acum Franţa s-a ridicat şi produce încurcături Statelor Unite ale Americii. Acum 

putem să vedem că şi japonezii au început să facă lucrul acesta. 

Tov. Emil Bodnăraş: Şi în Marea Britanie sunt fenomene de natura 

aceasta, dezacord faţă de politica americană în multe probleme. Dacă nu luăm 

decât embargoul faţă de Cuba. Englezii nu ţin pasul cu dictatul american.  
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Tov. Mao Zedong: Nu se supun.  

Tov. Emil Bodnăraş: Nu se supun. 

 

 
 

Mao Zedong îl primeşte pe Preşedintele Richard Nixon (1972) 

 

Tov. Mao Zedong: Există două ţări mari: S.U.A. şi Uniunea Sovietică. 

Conducătorii Uniunii Sovietice vor să ne controleze pe noi, ţările socialiste. Ei 

vor şa controleze ţări ca Iranul, R.A.U., Indonezia, adică ţările naţionaliste şi să 

controleze unele ţări din Africa, cum este Algeria. După cum cred eu, în cele din 

urmă ei nu vor putea controla pe nimeni. Hruşciov vrea să pozeze în tată şi să 

controleze pe fii. Când fiii cresc mari, atunci nu mai ascultă pe tatăl lor. Aşa se 

întâmplă într-o familie. Dacă totuşi vrea să-i controleze, fiii nu-l mai ascultă. Cu 

atât mai mult când este vorba de ţări, de partide cărora nu le convine să fie 

controlate. Eu nu cred că Ulbricht şi Jivkov se simt aşa de bine când sunt 

controlaţi.  

Tov. Emil Bodnăraş: Probabil nu se simt bine. 

Tov. Mao Zedong: Nu se simt prea bine. Dacă ei nu se vor lăsa 

controlaţi de Hruşciov, atunci Hruşciov va căuta un al doilea Ulbricht sau un al 

doilea Jivkov, care să-i înlocuiască pe primii. 

Partidul dumneavoastră este un partid unit şi de aceea n-au ce face.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este, este un partid unit. 

Tov. Mao Zedong: Nu ştim dacă Partidul Muncitoresc Unit Polonez este 

unit sau nu prea?  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nici noi nu ştim prea bine.  

Tov. Mao Zedong: După cum cred eu, cunoaşteţi ceva. După mine, 

polonezii nu sunt aşa de uniţi. Problema este aşa: Gomulka n-a ridicat steagul 

patriotismului, steagul socialismului, al egalităţii în drepturi, al independenţei. 

Dacă el ar ridica sus acest steag, atunci el i-ar putea uni pe toţi tovarăşii 

polonezi. În Polonia există grupări de dreapta şi de stânga. După cum ştiu eu, 

dacă Gomulka va ridica steagul acesta, atunci tovarăşii care fac parte din aripa 

de stânga nu-i vor face greutăţi.  
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Tov. Wang Bingnan: Zambrovski reprezintă forţa cea mai de dreapta în 

Polonia. Înainte, Hruşciov era împotriva lui Zambrovski, acum însă Hruşciov 

caută să-l atragă de partea lui. 

Tov. Mao Zedong: În unele ţări asiatice, ca de exemplu în Cambodgia – 

Sihanouk, în Pakistan – Ayub Khan luptă împotriva controlului S.U.A. şi în 

felul acesta ei au putut să unească majoritatea poporului din ţara respectivă. 

Proamericanii joacă un rol mult mai mic. Sihanouk nu vrea să accepte ajutorul 

economic şi militar al S.U.A. A izgonit consilierii americani şi pe ambasadorul 

S.U.A. Americanii n-au ce să facă. Ayub Khan mai vrea ajutor american, 

ministrul de Finanţe al Pakistanului este un proamerican. Pakistanul este 

împotriva S.U.A. pentru că S.U.A. ajută India să lupte împotriva Pakistanului. 

Aveţi relaţii diplomatice cu Pakistanul? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nu, tovarăşe Mao Zedong. Acum, la 

înapoiere spre ţară, am cerut dreptul de a ateriza pentru o escală tehnică la 

Karachi. Cu această ocazie, Ayub Khan mi-a propus o discuţie, o conversaţie. 

Ne-a întrebat dacă am fi dispuşi să stăm o zi de vorbă. Noi am răspuns că ne 

vom opri. De la Karachi vom zbura la Peshawar, unde se găseşte Ayub Khan şi 

vom fi oaspeţii lui pentru o zi. Este probabil că în cadrul acestor discuţii se va 

ridica şi problema relaţiilor diplomatice, pentru că noi avem cu Pakistanul relaţii 

economice destul de importante. 

Tov. Mao Zedong: Aveţi schimburi comerciale cu Pakistanul în 

domeniul petrolului? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Acum avem o serie de produse pe care le 

exportăm acolo. Şi ei au o serie de produse care ne interesează. Relaţiile 

economice au bază de dezvoltare. Până acum însă n-am avut relaţii diplomatice. 

Au fost mai multe sondări din partea Pakistanului şi noi am răspuns că suntem 

în principiu de acord, dar lucrurile au rămas aşa. Faptul că Ayub Khan a cerut 

această conversaţie cu noi – nu noi am cerut-o – înseamnă că el vrea să meargă 

ceva mai departe în normalizarea relaţiilor. 

Tov. Mao Zedong: Volumul schimburilor comerciale dintre ţara 

dumneavoastră cu India este mai mare sau mai mic decât volumul schimburilor 

comerciale cu Pakistanul? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cu India este mai mare. 

Tov. Emil Bodnăraş: Sunt relaţii mai vechi. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi cumpărăm din India destul de mult 

minereu de fier. 

Tov. Mao Zedong: Vreau să vă întreb dacă aţi luat poziţie în problema 

Kashmirului? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi, în ultima vreme, n-am luat poziţie în 

problema Kashmirului. Mai înainte, la O.N.U., noi am adoptat poziţia care a fost 

adoptată de toate ţările socialiste şi pentru care la timpul său a fost de acord şi 

Pakistanul, aceea de a scoate problema de la Consiliul de Securitate şi a 

recomanda părţilor să o rezolve între ele. De atunci însă n-am mai avut prilejul 

de a lua poziţie în problema Kashmirului. 
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Tov. Emil Bodnăraş: Alta decât aceasta. 

Tov. Mao Zedong: Această problemă este o problemă cheie. Hruşciov 

stă de partea Indiei şi de aceea Pakistanul este nemulţumit. 

Tov. Zhou Enlai: Poziţia noastră în problema Kashmirului este 

următoarea: în trecut noi am avut poziţia că această problemă trebuie să fie 

rezolvată prin consultări între cele două ţări. Acum însă am adăugat că această 

problemă trebuie rezolvată potrivit voinţei populaţiei de acolo. Hruşciov spune 

că această problemă este rezolvată, recunoscând suveranitatea Indiei asupra 

Kashmirului. Acum există o nouă evoluţie, pentru că Pakistanul s-a ridicat în 

mod hotărât împotriva acestei păreri a Uniunii Sovietice şi de aceea Uniunea 

Sovietică adoptă o atitudine mai şovăitoare în Consiliul de Securitate. 

Tov. Emil Bodnăraş: Astăzi noi am văzut o informaţie potrivit căreia 

Hruşciov l-ar fi invitat pe Ayub Khan să facă o vizită în Uniunea Sovietică. 

Tov. Zhou Enlai: Ca să realizeze un echilibru. 

Tov. Mao Zedong: Este posibil ca să stabiliţi relaţii diplomatice cu 

Pakistanul. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi credem că este chiar folositor. 

Tov. Zhou Enlai: Aş vrea să adaug ceva în legătură cu vizita lui Ayub 

Khan în Uniunea Sovietică. Ayub Khan ne-a informat de câteva ori că înainte de 

a vizita Uniunea Sovietică vrea să vină în ţara noastră. Şi asta tot pentru 

echilibru. 

 

 
 

Ion Gheorghe Maurer (1902-2000) 

 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi credem că este folositor să stabilim 

relaţii diplomatice cu Pakistanul. Şi dacă ei vor dori să le stabilească cu noi, noi 

vom fi de acord, 

Tov. Mao Zedong: Pakistanul pretutindeni caută prieteni. 

Tov. Emil Bodnăraş: Asta este bine. 
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Tov. Zhou Enlai: Pakistanul vrea să încheie un tratat cu Turcia şi Iran 

ca aceste ţări să iasă din Pactul CENTO. După aceea vrea să atragă la acest tratat 

Indonezia şi Afganistanul. 

Tov. Emil Bodnăraş: Nu ştiu, Pakistanul participă la Conferinţa de la 

Cairo? 

Tov. Zhou Enlai: Nu, pentru că este angajat în CENTO. 

Tov. Mao Zedong: Din punct de vedere militar, Pakistanul este o ţară 

angajată iar India este o ţară neangajată. În realitate însă, India este angajată, iar 

Pakistanul este o ţară neangajată. De aceea, sunt multe lucruri care nu pot fi 

înţelese la suprafaţă, trebuie cunoscută esenţa lor. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Iranul a trimis acum 2-3 săptămâni la noi 

pe fostul premier Ekbal. Am avut cu el o discuţie care este foarte interesantă. 

Noi până acum un an nu puteam obţine o viză pe un paşaport pentru Iran. 

Practic nu aveam aproape nici un fel de relaţii. Acum, acest Ekbal, care conduce 

societatea de stat care se ocupă de petrol, a discutat cu noi un câmp destul de 

larg de afaceri. Asta înseamnă că Iranul se gândeşte la o altă orientare, cel puţin 

faţă de noi. După cum cunoaştem, se pare că Ekbal va forma noul guvern 

iranian. 

Tov. Zhou Enlai: Iranul se teme de emisiunea postului nostru de radio 

în limba persană, spunând că s-ar referi la probleme interne ale Iranului. 

Tov. Mao Zedong: După cum văd eu, nici Hruşciov nu o duce prea 

bine.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este drept. Dacă nu trăieşte bine, este 

drept să nu trăiască bine, că şi-o face singur. Dar din cauza lui nu trăim nici noi 

cum trebuie. Asta nu mai este drept. Şi nouă ne face destule griji. 

Tov. Mao Zedong: De fapt trăiţi mult mai bine decât trăieşte el. Cel 

puţin nu cumpăraţi cereale din S.U.A. Cel puţin n-aţi stabilit dumneavoastră 

data convocării consfătuirii. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este adevărat. 

Tov. Mao Zedong: Prin aceasta el şi-a pus ştreangul de gât. El vrea ca 

cele 26 de partide să fie prezente acolo pe data de 15 decembrie. Noi spunem: 

convocaţi consfătuirea, dar noi nu vom participa. Consfătuirea aceasta este 

ilegală. Dacă o veţi convoca, va fi în defavoarea voastră; dacă nu o veţi convoca, 

atunci nu vă va fi uşor pentru că nu vă respectaţi cuvântul dat. Premierul nostru 

spune că acesta este obiceiul lui Hruşciov, vorbeşte ceva şi nu se ţine de cuvânt. 

Când un profesor scrie un articol, el poate să spună că acesta a greşit. Dacă 

dumneavoastră nu participaţi la consfătuire, care este prevăzută pentru data de 

15 decembrie, el nu are ce face. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este adevărat. El ştie că nu 

participăm. I-am spus şi acum. 

Tov. Emil Bodnăraş: Acum nici n-a mai încercat să ne convingă, 

(râsete). 

Tov. Mao Zedong: De aceea, nu trebuie să ascultaţi ceea ce spune 

Hruşciov, crezând că el va face ceea ce a spus. Adeseori el nu procedează aşa. 
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Poziţia lui este determinată de anumite condiţii: dacă sunt mulţi care se ridică 

împotriva părerilor lui, atunci el n-are ce face. De aceea, eu spun că el este un 

animal cu oase moi
5
, este un animal cu corpul moale, este un om lipsit de 

caracter. De aceea nu trebuie să ne temem de el. El a spus că posedă o bombă 

atomică deosebită, a cărei explozie ar putea nimici întreaga lume, în primul rând 

cei 650 milioane chinezi. Imediat ce a spus lucrul acesta, după 2-3 zile s-au auzit 

ecouri nefavorabile pentru el din toată lumea. Delegaţia japoneză a afirmat că, 

de fapt, el nu posedă o asemenea armă, el însuşi n-a văzut o asemenea armă. 

Poate a văzut o machetă. Asta a spus delegaţia Partidului Socialist din Japonia. 

Pentru că ecourile i-au fost nefavorabile, el a negat de câteva ori că ar fi spus aşa 

ceva. El a spus: „oare sunt aşa de prost?” Însă japonezii susţin că a spus aşa 

ceva. 

Tov. Emil Bodnăraş: El nu face un lucru numai când nu poate. De asta 

ne-am convins şi noi. Dacă poate, el îl face chiar dacă nu este just. 

Tov. Mao Zedong: Este adevărat. Dacă suntem conştienţi şi vom rezista 

faţă de el cu fermitate, el devine un animal cu corpul moale. 

Tov. Liu Shaoqi: Tovarăşii italieni se pronunţă ca Hruşciov să dea 

înapoi în problema convocării consfătuirii din 15 decembrie, dar cu obraz curat. 

În realitate Hruşciov este un om care nu vrea să-şi păstreze obrazul curat. El dă 

înapoi fără a-şi păstra obrazul curat. În problema crizei din Marea Caraibelor el 

a dat înapoi şi n-a ţinut seama de obraz. 

Tov. Mao Zedong: Şi în problema Berlinului. El a prevăzut la început 

ca problema Berlinului să fie rezolvată în câteva luni; după aceea a mai amânat 

câteva luni, iar acum nu mai menţionează această problemă. 

Tov. Liu Shaoqi: Şi în problema Poloniei a fost aşa. A trimis trupe 

sovietice să lupte împotriva lui Gomulka. Gomulka a rezistat. Noi ne-am 

exprimat împotrivirea noastră şi el a dat înapoi, fără să ţină seama de obraz. De 

aceea, noi nu trebuie să ţinem seama de obrazul lui; dacă ţinem seama de 

obrazul lui, atunci el devine şi mai îndrăzneţ. 

Tov. Mao Zedong: Când au avut loc evenimentele din Polonia, un 

număr mare de conducători sovietici – Hruşciov, Molotov, Kaganovici, 

Mikoian, Malenkov au plecat cu avionul la Varşovia. Avionul a zburat deasupra 

Varşoviei şi Gomulka nu i-a dat voie să aterizeze. După ce a aterizat, Hruşciov a 

înjurat pe tovarăşii polonezi, spunând că sunt nişte renegaţi şi că au uitat de 

ajutorul sovietic. 

Tov. Zhou Enlai: Gomulka şi Cyrankiewicz s-au ridicat şi i-au spus: 

trebuie să ţineţi seama de faptul că vă aflaţi pe teritoriul polonez, că noi suntem 

gazde şi dumneavoastră oaspeţi. Tovarăşul Wang Bingnan era de faţă. 

Tov. Wang Bingnan: După ce a coborât din avion, Hruşciov s-a dus şi a 

dat mâna cu ofiţerii sovietici care se aflau pe aeroport şi de abia după aceea s-a 

                                      
5
 Lipsit de coloană vertebrală (n. tr.). 
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dus la conducătorii polonezi, aducându-le injurii. Acest lucru s-a petrecut în faţa 

reprezentanţilor diplomatici şi a şoferilor de la maşini. 

Tov. Mao Zedong: Cât priveşte problema Berlinului, Hruşciov 

preconiza să aibă loc o conferinţă a şefilor de guverne care să rezolve această 

problemă în câteva luni. Dar ţările occidentale n-au dat înapoi. Hruşciov în 

schimb a făcut concesii. Hruşciov a amânat rezolvarea acestei probleme cu 

câteva luni, altădată cu alte câteva luni ş.a.m.d. Ţările occidentale şi-au dat 

seama că Hruşciov se teme foarte mult de popor. Aceasta s-a văzut în mod 

evident şi în timpul evenimentelor din Ungaria. Când a avut loc contrarevoluţia 

lui Imre Nagy, lui Hruşciov nu-i erau clare lucrurile. Întregul Birou Politic al 

P.C.U.S. era de părere să fie retrase trupele sovietice din Ungaria. Aceasta era 

împotriva părerii partidului nostru, împotriva părerilor tovarăşilor Liu Shaoqi şi 

Deng Xiaoping care în acest scop merseseră la Moscova. Părerea noastră era că 

trebuie să menţinem poziţiile acolo şi să înăbuşim rebeliunea. Sovieticii erau de 

părere ca trupele sovietice să fie retrase din Ungaria. În această situaţie, tovarăşii 

Liu Shaoqi şi Deng Xiaoping au spus că întrucât nu mai au treabă, pot pleca a 

doua zi. A doua zi toţi membrii Biroului Politic al P.C.U.S. au venit la aeroport 

şi au spus că nu vor mai retrage trupele din Ungaria, ci dimpotrivă, vor trimite 

întăriri. Toate acestea s-au întâmplat în curs de două zile. În prima zi au fost de 

o părere, iar în a doua zi de o altă părere. Poate aveţi şi dumneavoastră 

experienţă în privinţa aceasta. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Din păcate, avem. 

Tov. Emil Bodnăraş: Nu s-ar supăra nimeni dacă şi-ar schimba 

hotărârea în bun, dar nenorocirea este că şi-o schimbă în sens rău. Aceasta 

atunci când poate.  

Tov. Mao Zedong: Care este perspectiva C.A.E.R.-ului?  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Deocamdată anul acesta nu s-a ţinut încă 

consfătuirea primilor secretari şi a preşedinţilor Consiliilor de Miniştri.  

Obişnuit, această consfătuire se ţinea în cursul lunii iulie. Acum suntem 

în octombrie şi până acum n-a suflat nimeni nimic. Noi rămânem la punctele 

noastre de vedere. I-am spus acest lucru în discuţiile pe care le-am avut la 

Moscova înainte de plecarea mea la Paris, am discutat 10 zile. S-a abordat şi 

problema C.A.E.R. Noi am susţinut punctul nostru de vedere, am crezut şi 

credem că este just să ne împotrivim oricăror formaţiuni suprastatale care să 

îngăduie controlul economic asupra ţărilor membre C.A.E.R. Am arătat că toate 

aceste lucruri înseamnă până la sfârşitul sfârşitului pierderea suveranităţii ţării, 

pierderea independenţei şi că deci noi nu putem fi de acord cu aceste forme. 

Pe de altă parte, am arătat că organizaţia aceasta nu cuprinde toate ţările 

socialiste şi că trebuie găsite forme convenabile tuturor ţărilor socialiste pentru a 

organiza mai bine ajutorarea reciprocă şi colaborarea dintre ele. Adică am 

discutat pe baza punctului de vedere pe care l-am înfăţişat şi discutat în martie, 

când am venit aici. 

Tov. Mao Zedong: Dacă dumneavoastră vă menţineţi poziţia aceasta, 

atunci drumul dumneavoastră este un drum pe care puteţi merge în continuare. 



 488 

Pe drumul lui Hruşciov nu se poate merge. Nu numai ţara dumneavoastră, dar 

mai multe ţări din Europa Răsăriteană au început să simtă că acest drum nu este 

bun. Germanii spun că industria de ceasornice germană este mai bună decât cea 

sovietică. Acum i se cere lui Ulbricht să închidă fabricile de ceasornice şi să 

importe ceasuri din Uniunea Sovietică. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Noi suntem convinşi că drumul acesta este 

bun şi din drumul acesta nu ne clinteşte nimeni. Noi ne hotărâm greu să facem 

un lucru pentru că judecăm cât se poate de bine înainte, dar când am ajuns la 

concluzia că trebuie să facem un anumit lucru, atunci îl facem în mod hotărât. 

Tov. Mao Zedong: În legătură cu C.A.E.R.-ul, eu prevăd două 

perspective: o perspectivă este că se va prăbuşi, iar o altă perspectivă este că se 

va lărgi. Nu avem nevoie de C.A.E.R., avem nevoie de discuţii bilaterale şi 

multilaterale şi pe baza aceasta putem colabora. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Just. 

Tov. Mao Zedong: Aceasta este o perspectivă. Dacă nu este perspectiva 

aceasta, să facem după părerea dumneavoastră, adică la C.A.E.R. să participe 

toate ţările socialiste. Să fie incluse China, Coreea, Vietnam, Albania şi Cuba. 

De ce Hruşciov ne înjură că lucrăm de unii singuri. Spune că în acest fel nu 

putem intra în socialism, iar pe de altă parte nu este de acord ca ţările socialiste 

din Orient să participe la C.A.E.R. Cum credeţi, are el vreun argument temeinic? 

Pe de o parte spune că nu putem construi socialismul de unii singuri, iar pe de 

altă parte el nu este de acord ca toate ţările socialiste să participe la această 

organizaţie. El ştie că lărgirea C.A.E.R.-ului nu-i este favorabilă, deoarece 

trebuie să-şi schimbe metodele de lucru. El trebuie să ţină seama cu adevărat de 

egalitatea în drepturi şi ajutorul reciproc. Nu se va mai putea merge pe drumul 

creării de organisme suprastatale pentru a controla alte ţări. În această privinţă 

părerile noastre sunt identice. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Sunt. 

Tov. Mao Zedong: Până în prezent noi încă n-am deschis focul. În 

scrisoarea noastră din 28 februarie am ridicat problema că C.A.E.R.-ul trebuie 

reorganizat şi că trebuie să-i fie revizuit statutul. 

Tov. Emil Bodnăraş: În schimb noi am exprimat această poziţie în 

repetate rânduri – şi în scris, şi verbal – şi, ulterior, şi public, după ce am 

consultat întregul partid şi am dezbătut aceste probleme în partid. Asta l-a 

supărat foarte mult pe Hruşciov. „De ce în partid?” – a spus el. De ce le-am adus 

în discuţia partidului? 

Tov. Mao Zedong: Atunci să vorbim şi în faţa oamenilor fără de partid, 

să ştie întregul popor. 

Tov. Emil Bodnăraş: Aşa am şi făcut. Când am publicat articolul lui 

Valev am pus pe larg aceste probleme pentru ca întregul popor să vadă. Aceasta 

după ce am publicat Declaraţia în care este un capitol consacrat acestei 

probleme. 

Tov. Mao Zedong: Am auzit că pe vremea aceea declaraţia 

dumneavoastră n-a fost publicată nici în presa chineză şi nici în presa sovietică. 
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Tov. Emil Bodnăraş: Puţine partide au publicat-o: italienii, polonezii, 

englezii şi alte câteva partide. 

Tov. Mao Zedong: După ce am ridicat problema revizuirii statutului 

C.A.E.R., Hruşciov nu s-a mai referit la această problemă în corespondenţa cu 

noi?  

Tov. Deng Xiaoping: Nu. 

Tov. Mao Zedong: Faptul că nu a mai menţionat acest lucru constituie o 

problemă. Lui îi este teamă, nu îndrăzneşte să vorbească despre această 

problemă. În viitor, dacă vom avea ocazie, vom menţiona problema aceasta – 

trebuie schimbat Statutul C.A.E.R.; trebuie să ne ajutăm reciproc pe baza 

egalităţii. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Just. 

Tov. Emil Bodnăraş: Noi credem că asta va fi foarte bine.  

Tov. Mao Zedong: Noi ne vom consulta cu tovarăşii din Vietnam, din 

Coreea ca să ridicăm împreună problema schimbării Statutului C.A.E.R. şi a 

participării la această organizaţie pe baza liberului consimţământ. În felul acesta 

îi vom pune o problemă grea. 

Tov. Emil Bodnăraş: Asta este o problemă interesantă. Ei continuă 

presiunile pe toate liniile – în subcomisii, în diferite organe tehnice – tinzând 

spre acelaşi scop de a institui forme suprastatale. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Suntem siliţi să verificăm fiecare literă din 

cadrul lucrărilor tuturor comisiilor din C.A.E.R. Tovarăşe Mao Zedong, vă rog 

să credeţi că aceasta este o muncă uriaşă. Acolo sunt foarte multe comisii, 

comitete.  

Tov. Emil Bodnăraş: Pentru că peste tot sunt capcane. 

Tov. Mao Zedong: Aţi căzut în capcană pentru că n-aţi ştiut dinainte ce 

urmăreşte. Înainte ei nu erau de acord să participăm şi noi la această organizaţie.  

Tov. Emil Bodnăraş: Noi n-am ştiut. Nouă ni s-a spus altfel.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nouă ni s-a spus că nu vreţi să participaţi 

şi noi am spus, bine, dar de ce? Poate statutul nu este bun. Hai să vedem ce nu 

este bun, să discutăm cu fiecare ţară socialistă şi să facem un statut care să 

convină tuturor. 

Tov. Mao Zedong: Ei spun că noi putem trimite observatori. Acum nu 

ni se mai permite să trimitem nici observatori. Acum ei se tem de noi, se tem şi 

de observatori. Dacă ţara noastră ar deveni membră a C.A.E.R., atunci s-ar teme 

şi mai mult.  

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta este şi socoteala noastră.  

Tov. Emil Bodnăraş: Noi la fel credem. 

Tov. Mao Zedong: Peste o jumătate de an, un an sau mai mult noi vom 

dezlănţui o ofensivă şi ne vom pronunţa pentru organizarea unei comisii de 

ajutor economic reciproc între cele 13 ţări socialiste, pe baza egalităţii. Cred că 

nu veţi fi împotrivă? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta este sigur. 
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Tov. Mao Zedong: Probabil că dumneavoastră sunteţi de părere că noi 

ridicăm problema aceasta prea târziu. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Şi asta este adevărat. 

Tov. Mao Zedong: Prea târziu am ridicat-o. Acum trebuie să vă 

ajungem din urmă. Acesta este un ajutor pentru dumneavoastră, dar este un 

ajutor şi pentru noi. 

Tov. Emil Bodnăraş: Până atunci noi vom merge înainte pe acest drum 

şi pe această poziţie, oricât de greu ar fi, pentru că nu este uşor. 

 

La plecare, Mao Zedong a transmis salutări cordiale tovarăşului 

Gheorghiu-Dej şi celorlalţi conducători ai partidului. Discuţiile s-au terminat la 

ora 19,40. 

 
(Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 590-600). 

 

 

[9] 

 

29 octombrie 1964, Moscova-Bucureşti: Notă asupra 

convorbirii telefonice dintre tov. L. I. Brejnev şi tov. Gh. Gheorghiu-Dej 

(orele 19,00) 
 

Tov. Brejnev a comunicat că în ziua de 28 octombrie a.c., tov. 

Cervonenko, ambasadorul U.R.S.S. la Pekin a fost primit de tov. Ciu Enlai, cu 

care ocazie a avut loc o convorbire. Tov. Ciu Enlai, referindu-se la telegrama de 

felicitare pe care conducerea de partid şi de stat chineză a transmis-o tov. L. I. 

Brejnev şi A. N. Kosîghin cu prilejul alegerii lor în funcţii, a subliniat că în 

aceste felicitări se spune că P.C.C. întotdeauna s-a pronunţat şi se pronunţă 

pentru coeziunea celor două partide ale noastre (P.C.U.S. şi P.C.C.) pe baza 

marxism-leninismului şi a internaţionalismului proletar. 

El a spus că conducerea P.C.C. ar dori foarte mult să aibă contacte pe 

linie de partid şi de stat. În legătură cu aceasta, C.C. al P.C.C. a propus: 

1. C.C. al P.C.C. ar putea trimite în U.R.S.S. o delegaţie de partid şi de 

stat cu prilejul aniversării Marii revoluţii Socialiste din Octombrie. 

2. Dacă realizarea acestei propuneri ar fi dificilă, atunci C.C. al P.C.C. ar 

fi bucuros să salute la Pekin o delegaţie de tovarăşi de răspundere din partea 

sovietică – cu caracter deschis sau confidenţial. 

3. Dacă ambele propuneri vor fi considerate inoportune, atunci C.C. al 

P.C.C. va fi gata să asculte propunerile părţii sovietice. 

Ciu Enlai a spus: noi dorim contacte şi să mergem pas cu pas. Azi la ora 

16,00 a fost chemat din nou tov. Cervonenko la tov. Ciu Enlai, care i-a spus că 

ar dori, în continuarea propunerii făcute, să concretizeze unele propuneri şi 

anume: 
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- în primul rând, dacă va fi primită propunerea C.C. al P.C.C. de a trimite 

o delegaţie la Moscova cu prilejul zilei de 7 Noiembrie, atunci delegaţia chineză 

va fi condusă de Ciu Enlai. 

- în al doilea rând, partea chineză, cu titlul de sfat, face propunerea părţii 

sovietice să invite la această sărbătoare reprezentanţii tuturor ţărilor socialiste, 

cu excepţia R.S.F. Iugoslavia. 

Tov. Brejnev a subliniat că propunerea cu Iugoslavia s-a pus ca un sfat şi 

nu ca o condiţie. 

- în al treilea rând, tov. Ciu Enlai a spus că despre aceasta au 

încunoştinţat conducerile partidelor din ţările socialiste, cu excepţia Uniunii 

Comuniştilor din Iugoslavia. 

Tov. Brejnev a întrebat dacă conducerea P.M.R. a primit această 

comunicare, la care tov. Gh. Gheorghiu-Dej a răspuns că deocamdată nu s-a 

primit. 

Tovarăşii chinezi au exprimat dorinţa ca P.C.U.S. să manifeste iniţiativa 

în legătură cu invitarea la Moscova a celorlalte ţări socialiste, că speră că 

partidele frăţeşti vor sprijini propunerea de a veni la Moscova cu scopul de a 

saluta propunerea sovietică şi guvernul U.R.S.S. cu prilejul acestei sărbători. 

Tov. Brejnev a comunicat în continuare că C.C. al P.C.U.S. a dezbătut 

această comunicare. Noi nu ştim ce scopuri îşi propune C.C. al P.C.C. cu această 

iniţiativă, dar considerăm că ar trebui să încercăm să folosim această propunere 

pentru folosirea de contacte. 

După părerea noastră, a spus tov. Brejnev, din variantele propunerii cea 

mai acceptabilă ar fi sosirea delegaţiei chineze la Moscova. 

Am dori să ne sfătuim cu dv. acum, pentru a se face apoi o invitaţie 

oficială să se trimită o delegaţie la Moscova. 

Dacă dv., tovarăşe Dej, şi tovarăşii dv. consideraţi că realizarea acestui 

pas ar fi util, atunci după părerea noastră ar fi extrem de important ca la 7 

Noiembrie să vină delegaţii şi din alte ţări socialiste. 

Am fi bucuroşi să primim o delegaţie şi din partea P.M.R. 

Dacă propunerea cu 7 Noiembrie va fi sprijinită, am considera necesar să 

invităm şi din R.S.F. Iugoslavia o delegaţie, dar n-am invita o delegaţie din R.P. 

Albania, pentru că considerăm că nu s-au copt încă condiţiile pentru aceasta. În 

încheiere, tov. Brejnev a transmis salutări tovarăşilor din conducerea P.M.R. 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej i-a răspuns că consideră util să se meargă în 

întâmpinarea propunerii C.C. al P.C.C. pentru a se realiza contacte. De altfel, şi 

chinezii caută de mult calea de stabilire a unor astfel de contacte. 

În ce priveşte delegaţia P.M.R., primim cele comunicate ca o invitaţie şi 

vom informa Biroul Politic, care va hotărî asupra componenţei delegaţiei P.M.R. 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej a transmis salutări tuturor tovarăşilor din 

conducerea P.C.U.S. 

La scurt timp după terminarea convorbirii, tov. Gh. Gheorghiu-Dej l-a 

chemat din nou la telefon pe tov. Brejnev şi i-a comunicat următoarele: 
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Ne-am consultat cu membrii Biroului Politic asupra celor ce ne-aţi 

comunicat. Biroul nostru Politic salută cele ce ne-aţi adus la cunoştinţă. În ce 

priveşte invitarea tuturor ţărilor socialiste, noi sprijinim hotărârea dv. de a invita 

şi Iugoslavia. În acelaşi timp, v-am propune să reflectaţi şi asupra invitării 

Albaniei. Noi considerăm că ar fi just ca şi Albania să fie invitată. Dacă 

tovarăşii albanezi nu vor accepta invitaţia, este treaba lor. Să nu le dăm prilej de 

speculaţii. Dar este bine să-i invitaţi. Desigur, exprimăm această părere ca un 

sfat. 

Tov. Brejnev a răspuns că ei vor reflecta asupra acestei propuneri şi 

mâine ne va trimite comunicări suplimentare. 

În acelaşi timp, el a pus problema unei întâlniri cu tov. Gh. Gheorghiu-

Dej. Tov. Gh. Gheorghiu-Dej s-a referit la situaţia sa, care le este cunoscută, 

arătând că urmează să rediscutăm această problemă şi să stabilim când şi cum să 

aibă loc o astfel de întâlnire. 

29 octombrie 1964 

 
(Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez,  

I, 1957-1965, p. 426-428). 

 

 

[10] 

 

20 iulie 1965, Bucureşti – Convorbirile dintre delegaţiile română şi chineză, 

după Congresul al IX-lea a P.C.R. 

 

Notă de convorbire 

 

La 20 iulie 1965, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, prim-secretar al C.C. al 

P.C.R., tovarăşul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al 

P.C.R., preşedintele Consiliului de Miniştri al R.P.R., au luat masa cu delegaţia 

P. C. Chinez la Congresul al IX-lea al P.C.R. A asistat tovarăşul Vasile Patilineţ, 

membru al C.C. al P.C.R. 

 

Cu acest prilej s-au abordat câteva probleme: 

I. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a arătat că ne gândim ca congresul 

partidului să adopte o moţiune în legătură cu situaţia din Vietnam, socotind că ar 

fi bine ca congresul să ia atitudine în această problemă. Întrucât la congres 

participă şi delegaţii ale partidelor frăţeşti, pentru ca să nu se spună că le-am pus 

în faţa unui fapt împlinit, a continuat tovarăşul Nicolae Ceauşescu, am dori să 

cunoaştem şi părerea dumneavoastră. 

Tovarăşul Deng Xiaoping a spus că este bine, iar tovarăşul Kang Sheng a 

adăugat că prin aceasta va spori importanţa internaţională a congresului. 

În această ordine de idei, tovarăşul Deng Xiaoping s-a interesat dacă 

C.C. al P.C.R. a primit o scrisoare din partea P.S.U.G. semnată de Walter 
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Ulbricht în care se opinează pentru convocarea unei întruniri a reprezentanţilor 

partidelor comuniste şi muncitoreşti, pentru a discuta între altele problema 

germană, problema Vietnamului, în vederea adoptării unor acţiuni comune. În 

scrisoare se vorbeşte de unitate, acţiuni comune şi se pretinde că P. C. Chinez a 

încurajat imperialismul vest-german, aducând prejudicii intereselor poporului 

german. Tocmai de aceea, atunci când Ulbricht a vorbit de acţiuni comune – a 

continuat tovarăşul Deng Xiaoping – nu am aplaudat; ştiam care este 

semnificaţia acelor cuvinte. 

Scrisoarea este datată 29 iunie a.c. însă ne-a fost remisă la 9 iulie a.c., 

deci în ajunul congresului partidului dumneavoastră, ceea ce ne-a făcut să-l 

suspectăm pe Ulbricht de intenţia de a se folosi de acest congres pentru a ridica 

problema. Aceasta era o a doua încercare. La Helsinki s-a mai încercat să se 

organizeze o astfel de întrunire. Sursa de inspiraţie este aceeaşi. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a precizat că românii nu au primit o astfel 

de scrisoare (Deng Xiaoping a remarcat că nici vietnamezii şi nici coreenii, cu 

care a discutat, nu au primit această scrisoare). Cât priveşte iniţiativa de la 

Helsinki, se ştie că nici nu am participat. 

Tovarăşul Deng Xiaoping a arătat că primei scrisori i s-a dat un răspuns 

constând din două propoziţii: 

a)  Nu am fost consultaţi în prealabil şi ca atare aceasta este o acţiune 

unilaterală; 

b)  Delegaţia noastră, care a plecat deja, nu este împuternicită să aibă 

întrevederi şi să discute probleme în care nu are acordul C.C. al P. C. Chinez. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a arătat că am răspuns şi noi, românii, 

acelei scrisori. Este posibil, a observat Kang Sheng, ca în urma acestui fapt el să 

fi renunţat la a ridica problema. Râzând, a adăugat cuvintele: „poate să o ridice, 

deoarece congresul nu s-a terminat”. 

II. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a interesat dacă P. C. Chinez 

întrevede perspectiva ca problema vietnameză să fie rezolvată prin tratative. 

Tovarăşul Deng Xiaoping a ţinut să observe că americanii recurg la 

ameninţări, la bombardamente, pentru a ajunge la tratative. „Noi, a continuat 

tovarăşul Deng Xiaoping, nu suntem în principiu împotriva tratativelor. Însă 

trebuie văzut despre ce tratative este vorba, când să aibă loc aceste tratative, ce 

scop să urmărească aceste tratative. Acum, tratativele ar însemna ca poporul 

vietnamez să renunţe la arme. Or, poporul vietnamez a mai lăsat armele din 

mâini şi pierderile au fost mult mai mari: au fost asasinaţi 200 000 de oameni. În 

timpul desfăşurării luptei armate, numărul morţilor şi răniţilor este mai mic”. 

Tovarăşul Ion Gheorghe Maurer a precizat că sensul întrebării 

tovarăşului Nicolae Ceauşescu este următorul: la urma urmelor, văzând că n-au 

nici o ieşire, americanii să devină mai deştepţi şi să se arate dispuşi să-şi retragă 

trupele. 

Tovarăşul Deng Xiaoping a remarcat, râzând, că atunci trebuie duse 

tratative. 
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III. Vorbindu-se despre desfăşurarea operaţiilor în partea de sud a 

Vietnamului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a întrebat dacă bombardarea centrelor 

industriale şi a căilor de comunicaţie din R. D. Vietnam nu pricinuieşte şi nu 

ridică probleme în legătură cu aprovizionarea. Tovarăşul Deng Xiaoping a 

răspuns afirmativ, arătând că singura soluţie în aceste împrejurări, aşa cum a 

dovedit-o şi experienţa din timpul războiului din Coreea, este repararea căilor de 

comunicaţie după ce acestea au fost distruse. 

IV. Pornind de la constatarea că până la sfârşitul anului americanii vor 

aduce în Vietnam 200 000 de militari şi că mai târziu numărul acestora va creşte 

la 500 000, tovarăşul Deng Xiaoping a apreciat că dacă americanii vor aduce 2-3 

milioane de militari în zona Asiei de sud-est, inclusiv China, aici există un 

teritoriu foarte mare pe care să fie dispersate şi nimicite aceste forţe. 

„Noi, a continuat tovarăşul Deng Xiaoping, ne-am consultat cu tovarăşii 

vietnamezi şi ştim că au aceeaşi părere ca şi noi; să se facă totul pentru ca 

operaţiile să fie limitate exclusiv la Vietnam. În partea de nord nu există încă 

prea multă industrie şi distrugerea ei n-are importanţă. Ulterior noi vom ajuta pe 

tovarăşii vietnamezi să construiască o industrie şi mai înfloritoare, aşa cum au 

făcut şi tovarăşii coreeni”. 

Referindu-se la eventualitatea extinderii operaţiilor militare, tovarăşul 

Kang Sheng a apreciat că există trei posibilităţi: a) ca americanii să bombardeze 

regiunile de graniţă şi centrele industriale ale Chinei; b) ca flota navală 

americană să atace coastele maritime ale Chinei, să debarce trupe de desant, care 

să se angajeze în luptă; c) atacarea Chinei şi declanşarea unui război general. 

„Pe de altă parte, a completat tovarăşul Kang Sheng, este posibil ca 

americanii să nu cuteze să atace China şi războiul să nu aibă loc. Şi această 

posibilitate există. Însă potrivit celor spuse de Mao Zedong, noi ne pregătim 

pentru cele mai rele, cele mai grave posibilităţi. Vă spunem deschis – şi 

americanii ştiu acest lucru – la graniţa cu Vietnamul sunt masate trupe chineze 

cu un efectiv de câteva sute de mii de oameni. Acestea se pot pune în mişcare în 

timp de 24 de ore. Dacă suntem pregătiţi pentru orice eventualitate, posibilitatea 

atacării Chinei este mai mică; altminteri este mai mare”. 

„Dacă americanii vor bombarda Beijingul, a intervenit tovarăşul Deng 

Xiaoping, atunci este posibil ca noi să aducem o contribuţie relativ mare la 

cauza mişcării comuniste internaţionale. Angajând câteva milioane de militari 

americani în această zonă, treburile popoarelor din Asia, Africa şi America 

Latină se vor rezolva mai uşor”. 

V. Într-o altă înlănţuire de idei, tovarăşul Kang Sheng a arătat că 

războiul pe care americanii îl duc în Vietnam este un război al armelor, pe când 

războiul pe care îl duc vietnamezii este un război al poporului. Aceste două 

războaie nu se întâlnesc ele. 

VI. Referindu-se la armamentul folosit de americani, tovarăşul Deng 

Xiaoping a arătat că acesta este foarte scump şi de aceea pierderile sunt foarte 

grele. Din această cauză, ca şi din motive de ordin tehnic, americanii se întorc 

acum la folosirea de armament mai puţin modern. Astfel, de exemplu, renunţă la 
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avioanele cu reacţie ce dezvoltă o viteză foarte mare şi se întorc la avioanele cu 

elice. 

VII. Făcând o comparaţie cu războiul de eliberare din China (1946-

1949), tovarăşul Deng Xiaoping a insistat asupra lichidării de către forţele 

patriotice din partea de sud a Vietnamului a efectivului uman al armatei 

americane, factor important ce poate grăbi sfârşitul războiului. 

VIII. Vorbindu-se despre faptul că R. P. Chineză a intrat în posesia 

armei nucleare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a apreciat acest fapt ca un lucru 

bun. Atâta vreme cât imperialiştii deţin arma nucleară este bine ca mai multe ţări 

socialiste, nu numai una, să posede arma nucleară. 

Tovarăşii Deng Xiaoping şi Kang Sheng au mulţumit pentru sprijinul pe 

care noi l-am exprimat, în această problemă, faţă de eforturile Chinei. Tovarăşul 

Deng Xiaoping a spus că R. P. Chineză a produs arma nucleară pentru a se 

ajunge la distrugerea ei. China face prin aceasta o demonstraţie, intimidează. 

În această ordine de idei s-a exprimat speranţa că nu se va ajunge la 

folosirea armei nucleare. 

Vorbind despre producerea armei nucleare, tovarăşul Deng Xiaoping a 

spus că în 1954, când Hruşciov, Bulganin şi Mikoian au fost la Beijing, aceştia 

au refuzat Chinei ajutorul în producerea armei nucleare. Ei au spus că folosirea 

întregii energii electrice a Chinei (atunci China avea cca. 4 milioane kw) nu ar fi 

suficientă pentru producerea ei. Faptele însă au dovedit că nu este chiar aşa de 

greu să fie produsă. 

Tovarăşul Deng Xiaoping a mai arătat că o bombă cu hidrogen nu este 

mai scumpă ca cea atomică. De fapt, dintr-o cantitate dată de materie primă, se 

poate obţine mai mult material explozibil pentru bombe cu hidrogen decât 

pentru bombe atomice. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşul Ion Gheorghe Maurer au 

vorbit despre eforturile ţării noastre pentru a folosi energia nucleară în vederea 

producţiei de energie electrică. 

 
(Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 727-730). 

 

 

[11] 

 

26 iulie 1965, Bucureşti – Convorbire dintre delegaţiile română şi chineză, 

conduse de N. Ceauşescu şi, respectiv, Deng Xiaoping 

 

Stenograma 

discuţiilor avute cu delegaţia Partidului Comunist Chinez 

care a participat la lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român 

 

La discuţii au participat tovarăşii: 
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- din partea română: Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al 

P.C.R.; Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, membru al Prezidiului 

Permanent ale C.C. al P.C.R., preşedintele Consiliului de Stat al R.P.R.; Ion 

Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, membru al Prezidiului 

Permanent al C.C. al P.C.R., preşedintele Consiliului de Miniştri al R.P.R.; 

Vasile Patilineţ, secretar al C.C. P.C.R.; Dumitru Gheorghiu, membru supleant 

al C.C. al P.C.R., ambasadorul R.P.R. la Beijing; Andrei Păcuraru, membru al 

C.C. al P.C.R., şeful Direcţiei Treburilor C.C. al P.C.R. 

- din partea chineză: Deng Xiaoping, membru al Comitetului Permanent 

al Biroului Politic al Comitetului Central, secretar general al C.C. al P. C. 

Chinez; Kang Sheng, membru supleant al Biroului Politic, membru al 

Secretariatului C.C. al P.C. Chinez; Wu Xiuquan, membru al C.C. al P. C. 

Chinez; Wang Li, şef de secţie la C.C. al P. C. Chinez şi Liu Fang, ambasadorul 

R. P. Chineze la Bucureşti. Discuţiile au început la ora 10,30. 

 

Tov. Nicolae Ceauşescu: V-aţi odihnit bine ieri? 

Tov. Deng Xiaoping: Da, foarte bine. 

Vreau să vă felicit pentru succesul Congresului dumneavoastră; felicităm 

noile organe alese ale partidului dumneavoastră; de toate acestea suntem foarte 

bucuroşi. 

Scopul principal al vizitei noastre aici este de a vă felicita cu ocazia 

congresului dumneavoastră. Cu această ocazie transmitem încă o dată cele mai 

bune urări de bine din partea tovarăşilor Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, 

Zhu De adresate tovarăşilor Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 

Maurer şi celorlalţi din conducerea partidului dumneavoastră. 

Din ceea ce am vizitat la dumneavoastră, am văzut că atât industria cât şi 

agricultura ţării dumneavoastră se dezvoltă bine. Lucrul acesta dovedeşte 

justeţea orientării partidului dumneavoastră. Aţi învins greutăţile pe care le-aţi 

mai avut şi noi suntem foarte bucuroşi pentru lucrul acesta. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi, tovarăşi, vă mulţumim pentru această 

vizită, pentru salutul adresat congresului nostru. Considerăm aceasta ca o 

contribuţie la întărirea relaţiilor dintre partidele, dintre popoarele noastre. Sigur, 

am fi dorit ca să vedeţi mai multe lucruri în ţara noastră, însă sperăm că tovarăşii 

vor veni cu altă ocazie pentru a vizita ţara noastră, pentru a cunoaşte munca 

poporului nostru. 

Tov. Deng Xiaoping: Planul pe care l-aţi întocmit este un plan grandios. 

Suntem convinşi că vom mai avea ocazia să venim în ţara dumneavoastră; 

suntem convinşi că veţi veni şi dumneavoastră în ţara noastră, pentru că 

înţelegem foarte bine relaţiile dintre cele două partide ale noastre. 

Relaţiile acestea sunt construite pe baza unei ideologii comune, sunt 

construite pe baza unei experienţe comune. Relaţiile dintre cele două partide şi 

cele două ţări ale noastre sunt nu numai normale, dar se şi dezvoltă foarte bine. 

Sigur, aceasta nu înseamnă că avem vederi identice în toate problemele 
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internaţionale; deosebiri de păreri pot exista, însă avem multe lucruri comune şi 

acesta este esenţialul. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi suntem de acord cu aceasta. Sigur, 

relaţiile dintre partidele noastre sunt bune; au şi o bază bună pentru a se dezvolta 

în continuare şi problemele asupra cărora avem puncte de vedere comune 

asigură o colaborare rodnică. În colaborarea aceasta vom găsi soluţii şi pentru 

problemele unde avem păreri deosebite. 

 

 
 

Ciu Enlai şi N. Ceauşescu (1974) 

 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta cu atât mai mult cu cât noi am 

găsit de multă vreme un drum foarte bun: discuţii sincere, deschise, tovărăşeşti. 

Aceasta noi am făcut-o, o facem şi o vom face şi de acum înainte; aceasta este o 

bază foarte bună de înţelegere. 

Tov. Deng Xiaoping: Am discutat cu dumneavoastră şi anul trecut la 

Beijing. Prin schimbul de păreri putem să contribuim numai la strângerea 

prieteniei. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: În ce priveşte întâlnirea noastră de acum, noi 

am dori să ascultăm pe oaspeţi, dacă au probleme de pus. Noi am vorbit mult; 

şase zile tot am vorbit; acum vrem să ascultăm. Şi, sigur, o să spunem şi câteva 

lucruri în legătură cu discuţiile pe care le-am avut cu unele din delegaţiile care 

au participat la Congres. 

Tov. Deng Xiaoping: Noi considerăm că lucrările Congresului 

dumneavoastră s-au bucurat de un mare succes. Din rapoartele prezentate şi din 

cuvântările rostite la Congres ne-am dat seama de justeţea orientării partidului 

dumneavoastră. Noi am văzut încredere la toţi delegaţii în linia politică pe care o 

promovează partidul dumneavoastră şi în planul de perspectivă adoptat de 

partidul dumneavoastră; am văzut coeziunea şi unitatea partidului 

dumneavoastră şi, să spunem deschis, un astfel de fenomen îl vedem prea puţin 

în celelalte ţări socialiste. Dacă este să facem o apreciere, aceasta este aprecierea 

noastră şi acesta este un motiv de care suntem foarte mulţumiţi. Noi am văzut că 

la congres aţi generalizat nu numai experienţa dumneavoastră, aţi generalizat şi 
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experienţa privind relaţiile dintre ţările socialiste, aţi generalizat şi experienţa în 

legătură cu relaţiile internaţionale. 

Această experienţă, în multe privinţe, este comună cu a noastră.  

Aţi schimbat denumirea partidului şi ţării dumneavoastră, aţi întărit rolul 

conducător al partidului în stat, aţi întărit legătura partidului cu masele. Am 

reţinut cu atenţie faptul că dumneavoastră aţi întărit munca educativă în rândul 

tineretului. În toate aceste probleme noi avem o experienţă comună; problemele 

la care vă gândiţi dumneavoastră sunt probleme la care ne gândim şi noi. Acesta 

este un lucru foarte bun. 

După cum am mai discutat cu tovarăşul Maurer, noi înţelegem foarte 

bine formele organizatorice ale partidului dumneavoastră; noi înţelegem că 

asemenea forme sunt foarte bune; dacă nu greşim, acestea presupun atât 

atragerea unui număr mai mare de tovarăşi care să participe la conducerea 

statului, cât şi condiţii pentru o conducere mai centralizată; acestea oferă şi o 

democraţie mai largă şi o centralizare mai mare. 

Este foarte bine că aţi adoptat o hotărâre separată cu privire la problema 

Vietnamului. Noi socotim că este un lucru bun că aţi folosit această metodă, că 

aţi adoptat în mod solemn o hotărâre în legătură cu această problemă. Desigur, 

între noi sunt anumite deosebiri în legătură cu forma de exprimare, însă faptul că 

aţi adoptat o hotărâre separată este foarte bun. În legătură cu problema 

vietnameză noi am discutat cu tovarăşii Ceauşescu şi Maurer la masa pe care am 

luat-o împreună. Aseară am predat tovarăşului Patilineţ copia scrisorii de 

răspuns a Comitetului nostru Central adresată Comitetului Central al P.C.U.S., 

ca răspuns la scrisoarea C.C. al P.C.U.S. din 16 aprilie. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am primit-o. 

Tov. Deng Xiaoping: În scrisoarea aceasta sunt cuprinse unele 

divergenţe dintre partidul nostru şi P.C.U.S. În legătură cu problema 

Vietnamului. Sovieticii au spus că ne invită la o întâlnire pentru a ajuta 

Republica Democrată Vietnam. Despre aceasta noi v-am informat. Uniunea 

Sovietică a vrut să trimită un efectiv de 4000 de oameni – trupe de rachete 

teleghidate – în R. D. Vietnam şi a mai cerut să i se pună 1a dispoziţie unul sau 

două aeroporturi din ţara noastră. Pe aceste aeroporturi trebuiau să fie staţionaţi 

500 de soldaţi sovietici. Uniunea Sovietică voia să deschidă şi un coridor aerian 

între U.R.S.S. şi Vietnam prin ţara noastră. Sovieticii au uitat că noi avem o 

anumită experienţă în această privinţă. Pentru faptul că am refuzat aceste cereri 

suntem acuzaţi că nu dorim ca Uniunea Sovietică să ajute Vietnamul. 

Tov. Kang Sheng: Sovieticii nu respectă suveranitatea ţării noastre; ei 

au trimis numai consilierul ambasadei ca să discute această problemă cu noi; ei 

consideră ţara noastră ca o provincie a Uniunii Sovietice. 

Tov. Deng Xiaoping: În scrisoarea aceasta, a cărei copie v-am predat-o 

şi dumneavoastră, noi am răspuns la propunerea sovietică privind întâlnirea 

reprezentanţilor P.C.U.S., P. C. Chinez şi Partidului celor ce Muncesc din 

Vietnam. Noi le-am spus: dacă este vorba de ajutor pentru Vietnam, atunci noi 

am şi luat legătura cu tovarăşii vietnamezi şi le-am acordat ajutor; dacă voi vreţi 
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să ajutaţi Vietnamul, luaţi legătură cu tovarăşii vietnamezi. Cu cât va fi mai 

mare ajutorul, cu atât va fi mai bine. Prin scrisoarea din 17 aprilie, P.C.U.S. ne-a 

acuzat că noi ne-am posta pe o poziţie specială. Această chestiune noi o ştim de 

mai mulţi ani. Parcă noi am fi fost aceia care am încurajat agresiunea S.U.A. în 

Vietnam. 

Ulterior, sovieticii au propus, în repetate rânduri, întreprinderea unor 

acţiuni comune. Din cuvântarea lui Ulbricht, am văzut că el ar fi vrut să 

folosească lucrările Congresului dumneavoastră în acest scop, dar despre 

problema aceasta am discutat data trecută. Delegatul Venezuelei a ridicat şi el 

această problemă. 

 

 
 

Deng Xiaoping (1904-1997) 

 

În scrisoarea noastră am răspuns şi la problema acţiunilor comune. Noi 

înţelegem ceea ce urmăresc sovieticii în legătură cu ajutorul ce trebuie acordat 

Vietnamului. În primăvara anului trecut, guvernul Uniunii Sovietice a ridicat în 

mod oficial problema în faţa guvernului R. D. Vietnam ca atât Vietnamul de 

Sud, cât şi Vietnamul de Nord să devină ţări neutre. Ne-au informat în mod 

oficial şi pe noi în problema aceasta. Imediat după ce au fost informaţi asupra 

acestei probleme, tovarăşii vietnamezi au şi răspuns. În trecut noi ne-am 

pronunţat ca în partea de sud a Vietnamului să se creeze un guvern care să 

promoveze o politică de neutralitate; şi tovarăşii vietnamezi au fost de acord cu 

neutralizarea Vietnamului de Sud. Dar, Uniunea Sovietică se pronunţă şi pentru 

neutralizarea Vietnamului de Nord. Asta înseamnă să fie neutralizată o republică 

socialistă – Republica Democrată Vietnam. Până şi în ultimul timp, S.U.A. mai 

vorbesc despre acest lucru. Chiar în timpul vizitei pe care a făcut-o Harriman în 

Uniunea Sovietică se mai vorbea de neutralizare. Nu în Vietnamul de Sud, ci în 

Vietnamul de Nord să se constituie un guvern de tipul guvernului din Laos. Din 

aceasta vedem foarte clar ce fel de tocmeală se face între Uniunea Sovietică şi 

Statele Unite ale Americii, atunci când se preconizează tratative fără condiţii. 

Ţinerea unor tratative „fără condiţii” este rezultatul unei înţelegeri cu Statele 

Unite ale Americii. La 16 februarie 1965, Uniunea Sovietică a propus în mod 
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oficial guvernului nostru ca să aibă loc tratative fără condiţii. Sovieticii au 

propus acest lucru întâi tovarăşilor vietnamezi şi după o zi – două ne-au 

informat şi pe noi. Ei spuneau că ar vrea să cunoască întâi părerea tovarăşilor 

vietnamezi şi chinezi şi după aceea să întreprindă acţiuni în acest sens. Tovarăşii 

vietnamezi au răspuns chiar în ziua când au fost informaţi; noi n-am răspuns 

încă la această propunere. 

Sovieticii, prin ambasadorul lor la Paris, au ridicat această problemă în 

faţa lui de Gaulle. Aşa că în felul acesta se fac tocmelile. 

Recent, noi am primit materiale precise din care rezultă că S.U.A. se mai 

gândesc încă dacă ar trebui să bombardeze Hanoi-ul şi Haiphong-ul, pentru că 

aceasta ar însemna bombardarea bazelor de rachete teleghidate ale Uniunii 

Sovietice. Însă, prin contactele diplomatice dintre Uniunea Sovietică şi Statele 

Unite ale Americii, S.U.A. au fost informate în mod oficial asupra locului unde 

sunt plasate aceste baze de rachete sovietice. Iată ce înseamnă aceste acţiuni 

comune! Să acţionăm în mod comun cu ei? Sovieticii au vrut ca noi să acţionăm 

în comun cu ei sub semnul rezolvării problemei vietnameze pe baza colaborării 

dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. Acesta este scopul lor 

real. 

De aceea, dacă am participa la o întâlnire cu ei şi am lua împreună o 

hotărâre frumoasă, asta ar însemna că i-am ajuta să înşele oamenii. 

După ce am răspuns propunerii privind convocarea unei întâlniri a 

reprezentanţilor partidelor din cele trei ţări, ei vorbesc şi mai tare şi mai 

frecvent, inclusiv la conferinţele internaţionale, ca să fie întreprinse acţiuni 

comune. 

Scopul lor este să izoleze China. Noi ne gândim mult la această 

problemă şi ne dăm seama ce înseamnă izolare. Ce înseamnă izolarea aceasta 

putem să vedem numai în ultima instanţă. Izolarea nu este neapărat un lucru rău. 

După cum vedem noi, aveţi şi dumneavoastră această experienţă. În cadrul 

C.A.E.R., sunteţi sau nu izolaţi? 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dar ne batem. 

Tov. Deng Xiaoping: În urma acestei izolări dumneavoastră aveţi mai 

multe roşii şi castraveţi decât alţii, ca să nu mai vorbim de altele. 

În legătură cu problema Vietnamului, noi v-am vorbit despre punctul 

nostru de vedere; exprimându-ne mai scurt, noi am făcut toate pregătirile, 

inclusiv pregătirea militară. Despre lucrul acesta noi am vorbit şi cu tovarăşii 

vietnamezi. Noi putem să le acordăm tot ceea ce le este necesar. Dacă ei 

socotesc că acest ajutor nu este necesar, noi nu vrem să-1 impunem; mă refer 

mai ales la ajutorul militar. Noi suntem cu toţii de acord cu părerea tovarăşilor 

vietnamezi că trebuie să se bazeze pe propriile forţe ca să reziste agresiunii 

Statelor Unite ale Americii, iar China să fie socotită în spatele frontului. Noi am 

deplasat trupele noastre către frontiere cu R. D. Vietnam, însă dacă tovarăşii 

vietnamezi socotesc că nu sunt necesare aceste trupe, noi nu vom trimite acolo 

trupe. În prezent se află în Vietnam unităţi de geniu, detaşamente de transport şi 

trupe de apărare antiaeriană trimise de R. P. Chineză. 
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Efectivul acestora nu este mic. Noi trimitem după necesităţile lor; până şi 

în forma trimiterii acestor efective noi procedăm după părerea lor. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: În ceea ce priveşte Congresul, vreau să 

mulţumesc tovarăşului Deng Xiaoping pentru cuvintele sale frumoase. În afară 

de problema planului, a dezvoltării economice, noi am crezut că este bine să 

clarificăm câteva probleme în legătură cu care sunt discuţii sau încercări de a le 

lăsa uitării. De aceea am pus mai larg problema necesităţii industrializării, 

problema rolului partidului şi al statului şi problema naţiunii, pentru că în 

ultimul timp sunt încercări de a se spune că naţiunea este ceva depăşit, că 

accentul ar trebui pus pe apropierea şi contopirea naţiunilor. Noi considerăm că 

aceasta este greşit şi periculos pentru cauza noastră generală a socialismului şi 

comunismului. 

De aceea ne-am referit mai pe larg la aceste probleme în cadrul 

Congresului. 

În ceea ce priveşte problema Vietnamului, într-adevăr, noi am discutat 

despre ea data trecută. Am discutat alaltăieri şi cu tovarăşii vietnamezi şi ne-am 

înţeles cu ei asupra tuturor problemelor; le-am acordat şi ceva ajutor, inclusiv în 

armament. Am satisfăcut aproape toate cererile lor.  

Tov. Deng Xiaoping: Foarte bine. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi suntem de acord cu punctul de vedere al 

tovarăşilor chinezi că tovarăşii vietnamezi sunt cei ce trebuie să hotărască. 

În zilele Congresului am avut întâlniri cu unele delegaţii, cu delegaţia 

germană în frunte cu tovarăşul Ulbricht. Desigur, până la urmă ne-am înţeles 

asupra tuturor problemelor. Tovarăşii germani au ridicat îndeosebi problema 

relaţiilor noastre cu R.F.G. S-au pronunţat, au vorbit şi ieri când s-au întors 

acasă, că este bine să se stabilească relaţii diplomatice cu R.F.G. Există însă 

tendinţa ca aceste relaţii să se stabilească oarecum prin R.D.G. Noi le-am arătat 

tovarăşilor că această chestiune priveşte fiecare stat şi noi singuri vom şti ce 

trebuie făcut şi cum trebuie făcut. Ei au căzut de acord cu noi până la urmă. 

Am avut întâlnire cu tovarăşul Jivkov; am discutat mai mult asupra unei 

vizite pe care noi trebuie s-o facem în R. P. Bulgaria. Probleme deosebite cu 

tovarăşii bulgari nu avem; ce avem, sunt probleme curente. 

Am avut întâlnire şi cu delegaţia iugoslavă, cu Kardelj. În program avem 

şi vizita lui Tito la noi în ţară, la toamnă. Este în curs construirea hidrocentralei 

de pe Dunăre. Kardelj a spus că este foarte entuziasmat de lucrările Congresului 

nostru şi că au tras multe învăţăminte. Aşa cum i-am spus tovarăşului Deng 

Xiaoping, acum două seri, la recepţie, iugoslavii au spus că ar dori să 

îmbunătăţească relaţiile cu tovarăşii chinezi. Le-am spus să se adreseze 

tovarăşilor chinezi şi o să găsească împreună căile ca să îmbunătăţească relaţiile. 

Tov. Deng Xiaoping: Noi nu suntem împotrivă ca să îmbunătăţim 

relaţiile pe linie de stat. În convorbirile dintre cele două partide ale noastre care 

au avut loc la Beijing, noi v-am spus că dorim din toată inima îmbunătăţirea 

relaţiilor dumneavoastră pe linie de stat cu Iugoslavia. În legătură cu felul cum 
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trebuie privită Iugoslavia, între cele două ţări ale noastre sunt deosebiri de 

păreri, dar lucrul acesta nu este important. Lucrul acesta va fi limpezit de timp. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Ei se preocupă să îndrepte multe lucruri la ei. 

Au şi multe greutăţi din punct de vedere al situaţiei economice. 

Tov. Deng Xiaoping: De ce au asemenea greutăţi, au primit mulţi dolari 

şi multe ruble? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Din pomană nu se poate face nimic. Într-

adevăr, trebuie întâi să te bazezi pe propriile forţe. Aceasta este cea mai 

sănătoasă dezvoltare. 

Tov. Deng Xiaoping: Noi am acordat atenţie acţiunilor întreprinse de 

Iugoslavia pe plan internaţional. În legătură cu problema Vietnamului, în timpul 

Congresului dumneavoastră, Kardelj a vorbit şi el de sprijinirea Vietnamului, 

însă noi acordăm atenţie mai mare unei serii de acţiuni şi declaraţii. De pildă, 

când avioanele S.U.A. bombardau teritoriul R. D. Vietnam şi se trimiteau noi 

trupe americane în Vietnamul de Sud, presa iugoslavă a publicat un comentariu 

oficial în care se afirmă că Statele Unite ale Americii au recurs din plin la 

dreptul lor de autoapărare. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Însă a fost şi o declaraţie oficială în care 

iugoslavii au condamnat intervenţia şi bombardamentele americane. Ei pot fi 

totuşi ajutaţi ca să meargă pe o linie mai justă. Noi sperăm în aceasta şi dorim ca 

fiecare să venim în întâmpinare şi să-i ajutăm. 

Tov. Deng Xiaoping: Noi sperăm că în munca pe care o desfăşuraţi veţi 

obţine rezultate bune. Şi la Beijing, când am avut convorbiri, am spus că în 

discuţiile ce le avem cu celelalte ţări europene nu avem rezultate, însă dacă 

dumneavoastră desfăşuraţi muncă cu ele, se vor obţine rezultate. Noi sperăm că 

lucrul cel mai important este experienţa dumneavoastră şi această experienţă va 

avea o influenţă mai mare. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Pe urmă am avut o mică întâlnire, mai mult 

protocolară, cu partidele din America Latină. În multe probleme s-a văzut că 

tovarăşii sunt de acord cu poziţia partidului nostru. S-a văzut că asupra multor 

probleme erau informaţi nereal şi participând la Congresul nostru şi-au putut da 

seama mai bine de activitatea şi poziţia partidului nostru. 

De asemenea, am avut o întâlnire, tot aşa protocolară, cu reprezentanţii 

partidelor din ţările arabe, cu care am avut un schimb de păreri. 

Am avut schimburi de păreri şi cu tovarăşii sovietici. Ultima întrevedere 

am avut-o ieri. Tovarăşul Brejnev şi-a exprimat dorinţa de a îmbunătăţi relaţiile 

dintre noi şi a lichida tot ceea ce au fost acţiuni subiective din partea lui 

Hruşciov. 

Ne-a spus că înlăturarea lui Hruşciov s-a datorat faptului că ei n-au fost 

de acord cu aceste acţiuni ale lui şi ne-am înţeles ca să avem, probabil în 

septembrie, o întâlnire pentru a discuta o serie de probleme privind relaţiile 

dintre partidele şi ţările noastre. O problemă ridicată de tovarăşii sovietici a fost 

problema Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. Ei puneau probleme ca spre 

sfârşitul anului să aibă loc o şedinţă a Comitetului Politic Consultativ, ca urmare 
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a necesităţii de a se aduce unele îmbunătăţiri în ce priveşte organizarea 

comandamentului militar, în sensul ca să asigurăm o participare mai largă la 

acest comandament a reprezentanţilor celorlalte ţări socialiste. Noi le-am spus 

tovarăşilor sovietici să mai vedem. Din moment ce avem un comandament 

comun, este de presupus ca şi conducerea acestui comandament să fie comună. 

Or, conducerea actualului comandament este sovietică. Vom vedea ce propuneri 

se vor face. Noi le-am spus şi cu alte ocazii că în toată această organizare trebuie 

avut în vedere ca fiecare armată să fie de sine stătătoare, ca fiecare ţară socialistă 

să aibă o armată proprie. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Să fie relaţii de colaborare, de conlucrare, 

nu de subordonare. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: În acest sens vom analiza propunerile care se 

vor face. 

Tov. Deng Xiaoping: Aceasta înseamnă că sovieticii vor să întărească 

controlul asupra celorlalţi. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: E greu de spus. Criticile care s-au ridicat până 

acum au fost făcute în sensul că acest comandament este sovietic. Sigur, ei vor 

să-i dea o bază reprezentativă mai largă, însă noi nu vrem numai atât şi, mai 

ales, nu o reprezentare formală, ci realmente organizarea acestuia pe baze noi, 

nu ca şi Comandament Unit, ci ca un organ de colaborare între ţări 

independente. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Asta înseamnă că noi vrem să facem ca să 

nu existe un control supranaţional asupra acestor ţări. Dar, să vedem ce va ieşi. 

Tov. Kang Sheng: În această privinţă aş vrea să vă spun că a apărut o 

carte în Uniunea Sovietică, Strategia militară, sub îngrijirea lui Sokolovski. În 

ediţia a doua a acestei cărţi s-au făcut unele modificări, însă cartea aceasta este 

folosită ca material de bază în şcolile militare sovietice. În ea se spune că dacă 

în viitor va fi un război împotriva imperialiştilor, atunci toate ţările socialiste 

trebuie să acţioneze în comun, toate armatele ţărilor socialiste trebuie să fie puse 

sub comanda Uniunii Sovietice. Aceasta este concepţia lor strategică. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dacă fiecare o să ne facem o asemenea 

concepţie, atunci treburile o să meargă bine! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Realitatea este că nu numai în manuale există 

acest lucru; în organizarea Pactului de la Varşovia şi a Comandamentului Unic, 

în fond, armatele celorlalte ţări socialiste din Europa sunt subordonate. Noi vrem 

să lichidăm această stare de lucruri. 

Tov. Ion Gheorghe Maurer: Este foarte important acest lucru, pentru 

că se deschide o mare problemă. C.A.E.R.-ul a fost una, şi poate să mai fie; 

acum vine Organizaţia Tratatului de la Varşovia, o problemă care se deschide. 

Poate să nu fie chiar uşor, dar în orice caz trebuie văzut. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, noi înţelegem că în caz de război 

împotriva imperialismului va trebui să acţionăm în comun, dar acţiunile acestea, 

care necesită mobilizarea întregului popor, trebuie să se desfăşoare pe baza unei 

colaborări strânse, cu respectarea independenţei fiecărei ţări şi participarea 



 504 

fiecărei armate ca armată de sine stătătoare, ca forţă naţională. Aceasta va 

asigura ca într-adevăr efortul fiecărei ţări să fie un efort din toate punctele de 

vedere. 

Tov. Kang Sheng: Suntem întru totul de acord cu părerea 

dumneavoastră. Noi aşa am procedat în timpul războiului din Coreea. Putem să 

vă spunem că am întocmit împreună cu tovarăşii vietnamezi un program de 

luptă, însă pe baza principiilor pe care le-a expus tovarăşul Ceauşescu adineauri. 

Nu putem admite faptul ca Vietnamul şi Coreea să fie subordonate ţării noastre 

pentru că China este o ţară mai mare. Dar experienţa dumneavoastră este mult 

mai bogată decât a noastră pentru că v-aţi întâlnit cu asemenea probleme în 

C.A.E.R. şi în cadrul Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. Noi ştim că 

dumneavoastră aţi luptat şi credem că sunt mulţi cei care sunt de acord cu 

părerile dumneavoastră. 

 

 
 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi i-am spus şi tovarăşului Ulbricht părerea 

noastră, întrucât şi el a ridicat această problemă. El a spus, desigur, trebuie să 

aducem îmbunătăţiri pentru că nu mai dorim să se întâmple ca în 1962 când a 

avut loc criza din Marea Caraibelor. Dacă suntem un pact de apărare şi de luptă 

în comun, atunci şi măsurile care se iau trebuie să fie rezultatul voinţei tuturor. 

În sensul acesta vrem să discutăm când ne vom întâlni în toamnă la 

Moscova cu tovarăşii sovietici. 

Noi am fost de acord ca să discutăm aceste probleme şi le-am propus 

tovarăşilor sovietici să cheme la sesiunea Comitetului Politic Consultativ şi pe 

tovarăşii albanezi. Să-i cheme nu numai la şedinţă, dar şi la pregătirea ei. 

Tovarăşii sovietici au fost de acord cu aceasta. Sigur, va trebui să vedem ca 

tovarăşii albanezi totuşi să participe. Albania este membră a Organizaţiei 

Tratatului de la Varşovia şi ar fi bine ca să participe. Fiind mai mulţi, putem 

obţine rezultate mai bune. 



 505 

Tov. Kang Sheng: În legătură cu problema albaneză noi am discutat cu 

Kosîghin când a trecut prin ţara noastră cu ocazia vizitei lui în Vietnam. 

Tovarăşul Mao Zedong i-a spus lui Kosîghin că sovieticii vorbesc de unitatea 

lagărului socialist, dar de ce nu vor să rezolve şi problema albaneză? Problema 

aceasta nu este greu de rezolvat. Dacă ei recunosc că au greşit faţă de albanezi 

este suficient ca problema să fie rezolvată. Dacă nu spun că au greşit, tovarăşii 

albanezi nu vor veni la şedinţă chiar dacă vor fi invitaţi. La Congresul al XXII-

lea al P.C.U.S. s-a pornit o acţiune foarte mare împotriva Albaniei. Dacă 

Uniunea Sovietică nu-şi recunoaşte în mod solemn greşeala, cum pot accepta 

tovarăşii albanezi această invitaţie? Noi suntem convinşi că dumneavoastră veţi 

aborda în mod just această problemă în cadrul C.A.E.R. şi în cadrul Organizaţiei 

Tratatului de la Varşovia şi dreptatea este de partea dumneavoastră. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Uite, cam acestea au fost problemele care n-au 

apărut la Congres. 

Am mai avut o întâlnire şi cu tovarăşii indonezieni, cu Aidit. Sigur, nu 

avem probleme deosebite cu tovarăşii indonezieni; în general, asupra tuturor 

problemelor suntem de acord. 

De asemenea, am mai avut o întâlnire, mai mult protocolară, de un sfert 

de oră, cu tovarăşii coreeni. Cu dânşii, de asemenea, nu avem probleme 

deosebite; avem vederi comune asupra principalelor probleme. 

 

 
 

Deng Xiaoping şi Jimmy Carter (1979) 

 

Tov. Kang Sheng: Ţin să mulţumesc tovarăşului Ceauşescu şi celorlalţi 

tovarăşi români care ne-au informat asupra acestor probleme. 

Poate cunoaşteţi situaţia din ţara noastră. Atât industria cât şi agricultura 

se prezintă bine. Se desfăşoară în continuare mişcarea de educare în mod 

socialist a întregului popor şi în această direcţie noi am obţinut rezultate bune. 

Iniţial am prevăzut ca să terminăm această mişcare într-o perioadă de cinci ani, 

însă putem să terminăm această mişcare, în linii mari, în anul viitor sau în 1967, 

deci în 3-4 ani. Mişcarea aceasta se desfăşoară după un plan, pe etape. În prima 

etapă am obţinut rezultate foarte bune, mai ales în ceea ce priveşte rezolvarea 

unor probleme de cadre şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre stat şi popor. În 
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condiţiile folosirii capacităţilor de producţie existente, producţia a crescut. De 

pildă, în întreprinderile industriale, după desfăşurarea acestei mişcări s-a 

constatat o îmbunătăţire a muncii. Deşi numărul muncitorilor s-a redus cu 1/3, 

totuşi producţia a crescut. 

Acum pregătim un plan de cinci ani şi un plan de perspectivă pe 10 ani. 

După trei ani de mari greutăţi şi după trei ani de refacere şi dezvoltare, am creat 

condiţii bune pentru a întocmi un plan de perspectivă. Vă spunem că potrivit 

orientării noastre nu vom publica planul nostru de perspectivă. Vom lăsa ca 

imperialiştii să ghicească ceea ce vrem să facem. 

Noi considerăm că această vizită este o vizită oficială, de curtoazie, la 

Comitetul Central al partidului şi totodată şi o vizită de rămas bun. 

Relaţiile dintre partidele şi ţările noastre sunt foarte bune; nu există 

probleme deosebite; totul se dezvoltă normal; trebuie să dezvoltăm în continuare 

prietenia noastră. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Era vorba ca tovarăşul Zhou Enlai să ne facă o 

vizită. În primăvara aceasta nu a putut avea loc datorită împrejurărilor 

cunoscute. Acum dorim să reînnoim invitaţia pentru această vizită. 

Tov. Kang Sheng: Îi voi transmite neapărat. Este bine să aibă loc mai 

multe schimburi de vizite. Despre problemele curente putem spune că avem un 

schimb de păreri foarte des. Noi am căpătat multe materiale foarte importante 

din partea conducerii dumneavoastră. În anumite privinţe dumneavoastră aveţi 

contacte mai largi şi mai profunde decât noi. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu aş ruga pe tovarăşul Deng Xiaoping să 

transmită calde salutări tovarăşilor Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu 

De şi celorlalţi tovarăşi din partea noastră, a conducerii partidului nostru. Le 

dorim la toţi multă sănătate şi putere de muncă. 

Tov. Deng Xiaoping: Vă mulţumim. 

Discuţiile s-au terminat la ora 12,00. 

 
(Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 731-740). 

 

 

[12] 

 

11 iunie 1970, Beijing: Nota întrevederii 

Emil Bodnăraş – Mao Zedong 

 

Convorbirea tovarăşului Emil Bodnăraş cu tovarăşul Mao Zedong 

11 iunie 1970, orele 18,15 – 19,50 

 

După un schimb de cuvinte protocolare, s-au evocat întâlnirile anterioare 

dintre tovarăşii Emil Bodnăraş şi Mao Zedong. 

La aprecierea tovarăşului Emil Bodnăraş că, în ultimii ani, s-au produs 

o serie de schimbări, tovarăşul Mao Zedong a arătat: 
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Aveţi dreptate. Adevărul este în întregime de partea dumneavoastră. 

Vedeţi, în ultimii zece ani, s-au produs mari schimbări. Atunci ar fi fost un lucru 

extraordinar ca cineva să nu fi ascultat de baghetă. Nu permiteau nimănui să 

aibă cu chinezii convorbiri asemănătoare celor pe care le-aţi avut acum. 

La unul din congresele P.C.U.S., Hruşciov, în raportul său, a declarat că 

ei au dezvoltat în mod creator marxism-leninismul. Acelaşi lucru l-au anunţat şi 

în hotărârea congresului respectiv. 

Ei ne-au înjurat, ne-au calomniat în fel şi chip. Ne-au numit dogmatici, 

naţionalişti, şovinişti de mare putere, aventurişti, troţkişti etc. Acum tot aşa ne 

numesc, nu şi-au schimbat părerile, numai că au mai adăugat unele aprecieri. Au 

spus că în China este o dictatură militarist-birocratică, cu caracter mic burghez. 

Aici, de faţă, sunt şi militariştii şi birocraţii (a arătat pe tovarăşii Zhou Enlai, 

Kang Sheng, Chen Boda şi Huang Yongsheng). Numai că, după cum vedeţi, 

sunt mai mulţi birocraţi decât militarişti. 

Ei ne-au cerut, în repetate rânduri, încetarea polemicii publice. Au 

afirmat că noi am provocat sciziunea. Le-am răspuns că polemica a fost iniţiată 

de ei şi că o ducem în continuare. Le-am spus: voi sunteţi marxist-leninişti, noi 

suntem antimarxişti; voi aţi dezvoltat creator marxism-leninismul, noi suntem 

dogmatici, naţionalişti etc. Deci, continuaţi polemica, să demonstraţi că aţi 

dezvoltat creator marxism-leninismul. Noi le spuneam atunci că sunt 

revizionişti, nu le spuneam încă social-imperialişti. Ei aveau atunci majoritatea 

de partea lor, erau în total 60-70 de partide. Noi eram minoritatea, numai ceva 

mai mult de 10 partide. Am fost foarte izolaţi şi, poate, într-o perioadă, am 

rămas singuri. În realitate, ei ne-au ajutat. Încet, încet s-a văzut, tot mai clar, 

cine are dreptate şi cine se laudă şi provoacă polemică. Ei ne cer încetarea 

polemicii, dar noi o vom continua. 

Tovarăşul Bodnăraş ne-a arătat bine că în unele partide există o stare 

nouă de spirit. Noi iertăm unele partide care ne-au înjurat. Înţelegem că ele erau 

obligate să ne înjure. Dacă nu ar fi făcut aşa, ar fi fost puse la punct. Acum noi 

înjurăm numai revizionismul – revizionismul contemporan şi social-

imperialismul. Nu-i înjurăm zilnic, nu are rost să procedăm aşa. Dacă i-am 

înjura zilnic, nu ne-ar mai asculta. 

În ce priveşte imperialismul american, noi credem că trebuie să 

continuăm tratativele, însă şi înjurăturile trebuie continuate. Ştiţi că am 

suspendat întâlnirea care trebuia să aibă loc în mai. Să vedem ce va fi în viitor. 

Noi spunem că imperialismul american este rău, nu putem spune că poporul 

american este rău. 

Lumea de astăzi se caracterizează prin haos, prin lipsă de linişte. Nici 

chiar în S.U.A. nu este linişte. Se pare că nici în Uniunea Sovietică nu este 

linişte. 

După o scurtă discuţie referitoare la situaţia din Cehoslovacia, în cadrul 

căreia tovarăşul Bodnăraş a vorbit despre existenţa sentimentelor de 

nemulţumire faţă de acţiunea Uniunii Sovietice, tovarăşul Mao Zedong a arătat 
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că informaţiile tovarăşilor români sunt asemănătoare cu cele pe care ambasada 

chineză de la Praga le trimite la Beijing. 

În continuare a arătat: 

Dacă ţările mici ripostează, atunci ţările mari se tem. Dacă nu ripostează, 

situaţia lor devine foarte grea. 

Dacă România este hotărâtă să dea ripostă unei invazii, ei nu vor avea ce 

face. Priviţi Vietnamul, Laosul şi Cambodgia. Aceste ţări nu au tancuri şi 

aviaţie, ci numai arme uşoare, însă au reuşit să obţină mari victorii. Tancurile au 

apărut spre sfârşitul primului război mondial şi erau atunci foarte fioroase. 

Acum nu mai sunt fioroase. Tancurile şi avioanele nu mai sperie pe nimeni. 

Noi acum ne pregătim pentru a face faţă unei situaţii în care ne va fi 

impus un război. Dacă duşmanii vor reuşi să ne lichideze aviaţia, vom face faţă 

cu infanteria. Dacă ne vor ocupa jumătate din teritoriu, ne rămâne cealaltă 

jumătate. Dacă ne vor ocupa marile oraşe şi căile de comunicaţii, ne rămân 

satele şi oraşele mici. 

De peste 20 de ani nu a mai fost război, dacă nu ne referim la războaiele 

regionale. De aceea, şi noi facem pregătiri de război. Mă refer la un război de 

apărare. Facem tunele pretutindeni, facem rezerve de cereale. 

Tov. Emil Bodnăraş a arătat că şi în România se fac pregătiri pentru 

apărarea ţării. 

Tov. Mao Zedong, continuând, a arătat: tunelele subterane sunt foarte 

bune, trebuie să faceţi şi dumneavoastră. În ele se pot organiza atât apărarea, cât 

şi ofensiva. Presa sovietică spune că ne costă foarte mult tunelele pe care le 

construim. Se gândeşte la noi, ne dă sfaturi să facem economii. Ei nu ştiu că 

această acţiune de construcţie a tunelelor contribuie la dezvoltarea producţiei. 

Sovieticii v-au spus probabil că la noi nu mai există partid. Ambasadorul 

dumneavoastră a trăit zilele de haos ale revoluţiei culturale. În afişele de stradă 

se cerea, astăzi jos cu Zhou Enlai, mâine cu Chen Boda, poimâine să fie fript 

cutare etc. Acum s-a constatat că a existat numai un mănunchi de reacţionari 

guomindangişti. 

După eliberare, nu ne-am ocupat de această problemă. Înainte de 

proclamarea republicii am acţionat pe cale militară, iar reacţiunea a fost 

lichidată la suprafaţă, aşa cum vântul de toamnă duce cu el frunzele căzute din 

pomi. Au rămas mulţi reacţionari. Unii s-au strecurat în partid, în fabrici, 

instituţii, şcoli, la sate. Acum, timp de câţiva ani, am făcut curăţenie. Dacă ei 

spun că la noi este haos, să fie haos. Tovarăşii Zhou Enlai, Chen Boda, Kang 

Sheng şi alţii au fost doborâţi numai în afişele de stradă. Dar ei sunt tot aici, îi 

vedeţi. 

Revoluţia culturală a fost continuarea războiului civil dintre P.C. Chinez 

şi Guomindang (Partidul Naţional Chinez). Un război civil la scară naţională. 

Unele afirmaţii ale străinilor sunt adevărate. S-a spus că au fost folosite puşti, 

mitraliere, grenade etc. Nu însă la Beijing, aici s-au folosit metode civilizate. 

(Referindu-se la ambasadorul Duma). Nu este interesant să staţi tot timpul la 

Beijing. Eu nu stau tot timpul la Beijing. 
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Tov. Emil Bodnăraş a amintit că a vizionat câteva filme documentare 

foarte interesante. 

În legătură cu construcţia podului de la Nanjing tov. Mao Zedong a 

spus: Noi trebuie să mulţumim unui inginer sovietic care ne-a învăţat să 

construim acest pod. Acest inginer sovietic, care a participat la construirea 

podului de la Wuhan, a avut o invenţie în domeniul construirii picioarelor de 

pod în apă. Sovieticii nu au avut încredere în această metodă şi nu l-au lăsat s-o 

aplice în Uniunea Sovietică. Noi i-am permis să o experimenteze la podul de la 

Wuhan. Întrucât aceasta a reuşit, sovieticii au preluat-o şi au generalizat-o în 

Uniunea Sovietică. La podul de la Nanjing am aplicat această metodă. În filmul 

pe care l-aţi văzut se spune că toate metodele de construcţii au fost ale noastre. 

Nu este adevărat; cei care au făcut filmul au uitat că această metodă o avem de 

la un inginer sovietic. 

După o discuţie privind întâlnirea din 1958, dintre tovarăşul Bodnăraş şi 

Mao Zedong, preşedintele a arătat: 

Lumea este în transformare. Noi trebuie să ne sprijinim pe popoarele 

lumii. Unele guverne sunt nesigure. Oare guvernul lui Lon Nol este sigur? 

Lozinca noastră este: 1) jos cu imperialismul; 2) jos cu revizionismul; 3) jos cu 

reacţiunea din toate ţările. Este posibil ca unii să întrebe: dar în China ce este? Şi 

în China au mai fost mulţi reacţionari. Au fost Liu Shaoqi, Peng Zhen şi alţii. 

Înainte de eliberare, aceştia au făcut declaraţii publice de capitulare în faţa 

Guomindangului. Până acum nu am cunoscut aceste materiale, ele au fost 

descoperite de membrii gărzilor roşii. 

Nouă nu trebuie să ne fie frică de luptă. Dacă ei vor să înceapă război, ce 

să facem? Organizăm totul, având ca punct de plecare ideea că în jurul Beijing-

ului vor fi trupe duşmane. Ce se va putea întâmpla? În cel mai rău caz, partea de 

la nord de Fluviul Lung va fi ocupată de sovietici, iar partea de la sud de acest 

fluviu va fi ocupată de americani. Deci, o situaţie în care China să fie împărţită 

între cele două mari puteri. Dacă vor să vină, să vină. Au picioare, deci să vină. 

Dar şi noi avem picioare, cu toate acestea nu ne ducem peste ei. În caz de 

nevoie, noi vom duce o luptă de apărare, dar nu vom folosi de la început forţele 

de elită. Vom ocroti aceste forţe, vom purta bătălii de mai mică amploare. De ce 

să ne grăbim; să-i hărţuim, să facem încercări prin mai multe bătălii de mai mică 

amploare. Acestea sunt metode vechi, pe care le-am folosit împotriva 

japonezilor, a trupelor guomindangiste şi în Coreea împotriva trupelor 

americane. 

Atunci când americanii au bombardat Vietnamul, eram pregătiţi pentru 

situaţia în care războiul se va extinde, mobilizasem trupe. Americanii au ştiut 

acest lucru. Dacă vorbim de adăposturi, China este cel mai mare adăpost. 

Avioane ale R.D. Vietnam s-au adăpostit în China şi tot la noi au fost pregătiţi 

piloţi vietnamezi. Americanii ştiu acest lucru, dar se prefac că nu ştiu. 

Cambodgia a fost un adăpost mic, China este un adăpost mare. Acum, întreaga 

Indochină este un adăpost. 



 510 

Şi dumneavoastră aveţi dreptul să vă uniţi cu cei care au păreri ca ale 

dumneavoastră. 

Tov. Emil Bodnăraş s-a referit la sprijinul acordat de China prin 

declaraţia premierului Zhou Enlai din 23 august 1968. 

Preşedintele Mao Zedong a replicat că „nu am ştiut că o declaraţie va 

avea o asemenea mare importanţă”. 

În continuare, arătând că, în lupta de apărare, poporul român reprezintă 

principala forţă, preşedintele Mao Zedong a spus: Algeria a luptat împotriva 

Franţei opt ani. Ca atare, francezii nu au avut ce face, decât să înceteze războiul. 

Înainte de victoria războiului din Algeria, premierul acestei ţări a fost de 

două ori în China. În acel timp, ei nu aveau încredere deplină în victorie. Eu i-

am expus unele raţionamente. I-am spus că noi îi vom sprijini, i-am spus câteva 

vorbe goale. Şi Zhou Enlai a rostit vorbe goale la recepţia de la ambasada 

dumneavoastră (atmosferă veselă). Noi suntem o ţară înapoiată. Dar, dacă 

dumneavoastră doriţi să luaţi de la noi licenţe pentru fabricarea armamentului, 

noi o să vă dăm. Vă dăm documentaţie, în mod gratuit, deoarece armamentul îl 

veţi folosi împotriva imperialismului şi social-imperialismului. 

Suntem acuzaţi că le-am spus social-imperialişti. Dar nu eu am inventat 

acest termen, Lenin l-a folosit pentru prima oară, arătând că reprezentanţii 

Internaţionalei a II-a sunt socialişti în vorbe şi imperialişti în fapte. Astăzi a 

apărut o nouă Internaţională a II-a. În acel timp, Lenin era foarte izolat. 

Bolşevici erau numai circa 80 mii în ajunul Revoluţiei din Octombrie, iar 

menşevicii erau majoritatea. Întreaga Europă era întunecată, în afară de 

Liebneckht. Uneori, adevărul este de partea minorităţii. În secolul al XIV-lea, 

nimeni nu l-a crezut pe Copernic. El însuşi se înfricoşase de teoria lui, nu a 

îndrăznit să o publice decât în ajunul morţii. Inchiziţia de atunci era mult mai 

severă decât cea de astăzi. Galileo Galilei a afirmat că toate lucrurile sunt în 

mişcare. Pentru aceasta a fost întemniţat. I s-a promis eliberarea dacă recunoaşte 

că pământul nu se roteşte. A acceptat, însă, eliberat fiind, a afirmat „e pur si 

muove”. Nimeni în Europa şi în lume nu a crezut că pământul se roteşte. Acum 

crede toată lumea. Darwin şi Vallès erau singurii care credeau în teoriile lor. 

Într-o rotaţie a sa, Pământul parcurge o distanţă de 40 mii km. Noi 

călătorim zilnic 40 mii km cu nava care se numeşte Pământul. 

Cu ce călătoriţi la întoarcerea în ţară? 

Tov. Emil Bodnăraş a răspuns că va călători cu avionul, tot pe ruta din 

nord, pe unde a venit. A enunţat din nou ideea deschiderii unei linii aeriene între 

România şi China pe ruta din sud. 

Tov. Zhou Enlai a intervenit, arătând că ideea merită să fie studiată. 

Reluând discuţia, preşedintele Mao Zedong a spus: Mi-au plăcut 

convorbirile pe care le-aţi avut cu tovarăşii noştri şi vă felicit. Se constată 

schimbări în întreaga lume. Starea de spirit s-a schimbat mult. În lume sunt fel şi 

fel de oameni şi sovieticii trebuie să se gândească la aceasta. 
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Cine credea, în timp ce Lenin şi Stalin erau în exil în Siberia, că va avea 

loc Revoluţia din Octombrie? Nici chiar în anul 1916, când războiul era în toi, 

nu s-a crezut că va fi Revoluţia din Octombrie. 

Tov. Emil Bodnăraş a mulţumit pentru atenţia acordată şi pentru 

ajutorul gratuit în domeniul militar. Totodată, a amintit despre convorbirea pe 

care delegaţia P.C.R. a avut-o în anul 1964 cu tovarăşul Mao Zedong. 

Preşedintele Mao Zedong a răspuns: „Nu trebuie să mulţumiţi părţii 

chineze, ci noi trebuie să mulţumim tovarăşilor români şi tovarăşului 

Ceauşescu”. În continuare, referindu-se la discuţia care a avut loc în anul 1964, 

a arătat că, atunci, dânsul a intervenit numai pentru a tempera părţile, pentru a le 

împăca în urma nervozităţii manifestate de partea chineză. 

A arătat mai departe: În anul 1965, când m-am întâlnit cu Kosîghin, 

acesta mi-a cerut să fie încetată polemica. I-am răspuns: polemica va putea dura 

10 mii de ani. Kosîghin a răspuns că este prea mult. Am replicat că, întrucât eşti 

conducător al primei ţări socialiste, îţi fac o concesie, reduc durata cu 1 000 de 

ani. Kosîghin a spus: bine. Se spune că acum Kosîghin nu o duce bine cu 

sănătatea. Dacă aveţi ocazia, transmiteţi-i salutul meu. Din troica sovietică, eu 

nu cunosc decât pe Kosîghin. Nu-i cunosc pe Brejnev şi Podgornîi. 

Atmosfera în timpul convorbirii a fost foarte destinsă, degajată şi 

apropiată. La plecare, preşedintele Mao Zedong a condus pe tovarăşul Emil 

Bodnăraş până la maşină şi l-a rugat să transmită tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

şi celorlalţi conducători de partid şi de stat din România salutul său. 

Tov. Bodnăraş a mulţumit pentru primire şi a asigurat că va transmite 

salutul. 

 
(Politica independentă…, p. 425-429). 

 

 

[13] 

 

3 iunie 1971, Beijing – Convorbirile din Mao Zedong, Preşedintele C.C.  

al P. C. Chinez, şi N. Ceauşescu, Secretar General al P. C. R., cu prilejul 

vizitei oficiale în China a unei delegaţii române de partid şi de stat
6
 

 

Stenograma 

discuţiilor avut cu ocazia primirii delegaţiei de partid şi de stat române 

de către tovarăşul Mao Zedong 

 

Discuţiile au început la orele 9,30 şi s-au terminat la orele 10, 40. 

 

                                      
6
 Vezi şi nota convorbirilor dintre delegaţiile română şi chineză (Beijing, 2-8 

iunie 1971), conduse de N. Ceauşescu şi, respectiv, Ciu Enlai (Politica independentă 

…, p. 446-508). 
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Tov. Mao Zedong: Vă salut, tovarăşi. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Vă mulţumim mult; mulţumim pentru primirea 

foarte călduroasă care ne-a fost rezervată. 

Dorim să exprimăm satisfacţia noastră pentru posibilitatea pe care o 

avem de a vizita Republica Populară Chineză, de a ne întâlni cu dumneavoastră 

şi cu ceilalţi conducători ai partidului şi statului chinez. 

Tov. Mao Zedong: De când n-aţi mai fost aici? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: De şapte ani. 

Tov. Mao Zedong: În aceşti şapte ani au avut loc unele schimbări; aţi 

constatat sau nu acest lucru? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am remarcat cu satisfacţie că s-au produs 

schimbări în bine. 

Tov. Mao Zedong: Se poate spune aşa; se poate spune aşa. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am văzut populaţia, sute de mii de oameni; 

am vizitat Universitatea Qinghua. Ne-a impresionat în mod deosebit şi voia 

bună şi felul de viaţă al populaţiei Capitalei; de asemenea, în mod deosebit 

preocupările de perfecţionare a învăţământului, de legare a lui cu producţia, cu 

viaţa, cu construcţia socialistă. 

Tov. Mao Zedong: Aşa ne gândim noi; acum noi facem experimente. 

În acelaşi timp, trebuie să folosim pe mai departe învăţători şi profesori 

vechi, burghezi; încă nu avem alţi oameni. Însă ei trebuie să ne asculte; trebuie 

să asculte cuvântul muncitorilor, ţăranilor. În vorbe, ei ascultă, însă în minte 

blamează. Este nevoie de timp, încetul cu încetul; 21 de ani au trecut de atunci. 

Într-adevăr, şi în trecut s-au înregistrat unele progrese în învăţământ; nu se poate 

să negăm totul. Iar în ce priveşte lucrurile pe care le-aţi arătat adineauri şi anume 

revoluţionarea radicală a învăţământului, acest lucru a avut loc numai în ultimii 

ani. 

La dumneavoastră activitatea s-a desfăşurat cu multe progrese. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Într-adevăr, în ultimii ani am avut rezultate 

bune. Şi noi ne preocupăm de a schimba învăţământul, de a-l lega mai bine de 

producţie. Ne preocupăm de a atrage mai mult clasa muncitoare la conducerea 

societăţii şi de a întări legăturile partidului cu masele populare. 

Putem spune că în general lucrurile se desfăşoară cu rezultate bune. 

Sigur, mai avem multe lipsuri, dar ne străduim ca împreună cu clasa muncitoare, 

cu poporul, să asigurăm construirea socialismului. 

Tov. Mao Zedong: Dacă este să vorbim de lipsuri, probabil că putem 

spune că la noi sunt mai multe. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Practic, cred că nu există ţară să nu aibă 

lipsuri; numai că unele le văd şi luptă pentru înlăturarea lor, iar altele încearcă să 

le ascundă. 

Tov. Mao Zedong: Lipsurile nu pot fi ascunse, pentru că mai devreme 

sau mai târziu – într-o zi, într-un an sau în secolele viitoare – aceste lipsuri vor fi 

dezvăluite. Este mai bine să se spună lucrurilor pe nume; oamenii nu pot fi 
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înşelaţi. Lucrul acesta poate merge numai un anumit timp. Este cam greu ca 

oamenii să fie înşelaţi câteva decenii. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aceasta este pe deplin adevărat, mai cu seamă 

astăzi, cu actualele mijloace de informaţii şi comunicaţii, este greu să se ascundă 

mult timp realitatea. 

Tov. Mao Zedong: Este foarte greu; chiar şi ei ştiu lucrul acesta. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: De altfel, acolo unde se încearcă să se ascundă 

realitatea, se ivesc şi conflicte. 

Tov. Mao Zedong: În unele locuri încă n-au apărut asemenea conflicte. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Însă vor apărea inevitabil. 

Tov. Mao Zedong: Aşa este. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, dacă nu se va acţiona pentru îndreptarea 

lucrurilor şi pentru înlăturarea lor. 

Tov. Mao Zedong: Sunt unele partide care jignesc alte partide; ele 

consideră că adevărul este de partea lor, că alte partide greşesc întotdeauna. Noi 

suntem etichetaţi că suntem dogmatici, războinici, că la noi este o dictatură. Aşa 

se spune, că aici ar fi o dictatură militară birocratică. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că încă, din păcate, există 

practica aceasta de etichetare, de jignire a altor partide. 

Tov. Mao Zedong: Există unele partide, ca partidul dumneavoastră, care 

nu spun lucrul acesta. Recent, am citit o cuvântare a dumneavoastră. În mod 

deschis s-a recunoscut că în trecut s-au făcut greşeli; alte partide nu pot să 

recunoască asemenea lucruri. Unele partide ne-au jignit timp de mai bine de 

zece ani, iar noi n-am răspuns cu nici un cuvânt. Ele sunt obligate să ne 

jignească. Noi putem să arătăm înţelegere deplină faţă de asemenea fenomene. 

În acelaşi timp, ne bucură că putem să constatăm că noi avem calitatea de a fi 

jigniţi. Este foarte bine. Consfătuirea care a avut loc la Bucureşti în anul 1960 

nu v-a fost oare impusă? În vremea aceea, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 

avut multe greutăţi. Putem să vă reproşăm acest lucru?! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că a avut loc consfătuirea la noi 

şi, într-un anumit sens, desigur, vinovaţi suntem şi noi, pentru că noi puteam să 

nu admitem să aibă loc această consfătuire. Astăzi nu s-ar mai putea face şi nu 

se mai poate face o asemenea consfătuire în România. 

Tov. Mao Zedong: Pe vremea aceea a fost greu să refuzaţi să se ţină 

consfătuirea la dumneavoastră. Cu ocazia celui de-al VII-lea Congres al 

Partidului Comunist Chinez, care a avut loc în 1956, am avut o discuţie 

interesantă cu Gheorghe Gheorghiu-Dej. El mi-a spus unele lucruri din inimă. A 

fost, într-adevăr, greu să suportaţi asemenea lucruri. Atunci a fost desfiinţat 

Biroul Informativ şi lucrul acesta a stârnit discuţii. A fost nevoie de critici 

pentru lucrul acesta. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că au fost greutăţi; mai sunt şi 

astăzi. Acum sunt dorinţe să se realizeze alte forme de conducere, care să 

răpească independenţa altor state şi partide. 
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Tov. Mao Zedong: Ar fi bine ca întregul glob pământesc să aparţină 

unei singure ţări! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: E greu; e prea mult şi atât cât este! 

Tov. Mao Zedong: Oare să fie prea mult?! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi considerăm că este bine să se realizeze 

relaţii de egalitate între toate naţiunile lumii. 

Tov. Mao Zedong: Indiferent de mărimea ţărilor, chiar aşa de mici cum 

este San Marino, care are o populaţie de 16 000 de locuitori; ne-am bucurat în 

mod deosebit că am putut stabili relaţii diplomatice cu o asemenea ţară. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, sunt pe pământ şi ţări foarte mari, mari, 

ţări mijlocii, mici şi foarte mici, însă toate naţiunile doresc să-şi construiască 

viaţa în mod liber; sigur, în strânsă colaborare cu alte state, cu alte naţiuni, dar şi 

fără subordonarea uneia alteia. 

Tov. Mao Zedong: Mai este o problemă şi anume cu prilejul 

congreselor sunt invitate şi alte partide; în timpul cât se ţine un congres, ca de 

exemplu congresul din Cehoslovacia, au loc şi jigniri şi blamări. Oare nu este 

mai bine să schimbăm o asemenea practică? Mai bine să nu participe invitaţi 

străini la congrese. Noi n-am invitat pe nimeni la Congresul al IX-lea. Este 

adevărat că nu a căzut cerul. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că se poate adopta şi o asemenea 

practică, mai cu seamă atâta timp cât congresele sunt folosite pentru jigniri, 

pentru adresarea de jigniri altor partide. 

Tov. Mao Zedong: Recent, Partidul Muncii din Coreea nu a invitat 

oaspeţi străini la congresul său. Tovarăşul Kim Ir Sen a făcut o vizită în ţara 

noastră anul trecut; el ne-a întrebat: „voi invitaţi pe alţii?” I s-a spus: nu, nu 

invităm; este greu să inviţi pe alţii. Cu cât ei jignesc şi califică pe alţii, cu atât 

lucrurile o să meargă şi mai prost la ei. 

Sunt prezenţi mai mulţi oaspeţi, iar aceştia n-au păreri identice; este mai 

bine să avem relaţii bilaterale ca, de pildă, în lupta împotriva imperialismului; 

atunci luptăm. Ei ţin să facă acţiuni unite; este greu pentru că părerile sunt 

diferite. Acum câţiva ani am stat de vorbă cu unii tovarăşi, am arătat că noi nu 

facem asemenea acorduri; nici atunci nu a căzut cerul, iar globul pământesc 

continuă să se învârtească. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, ar fi bine dacă s-ar ajunge la încetarea 

injuriilor şi etichetărilor. Eu trebuie să vă spun că foarte multe partide se 

pronunţă pentru aceasta, că chiar la consfătuirea partidelor din 1969 şi la 

congresul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice un număr mare de partide – 

şi partide mari – au refuzat să se alinieze condamnării Partidului Comunist 

Chinez şi doresc ca să găsească căile pentru stabilirea legăturilor cu Partidul 

Comunist Chinez. 

Tov. Mao Zedong: Este mai bine să facem treaba aceasta în mod 

bilateral, ca de pildă în relaţiile dintre noi. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aceste partide, cum ar fi cel italian, spaniol şi 

altele, doresc tocmai relaţii bilaterale cu Partidul Comunist Chinez. Când am 
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plecat încoace, chiar ne-au rugat să vă transmitem dorinţa lor de a restabili 

legăturile. 

Tov. Mao Zedong: Se pot restabili, însă rămâne problema ce să facem 

cu datoria, pentru că ele ne-au jignit şi ne-au blestemat mult în trecut. 

Tov. Zhou Enlai: Mai este şi problema dobânzilor la această datorie! 

Tov. Mao Zedong: Noi avem asemenea socoteli. Dacă acum nu ne mai 

înjură, însă cel puţin să spună ceva despre datoria din trecut, aşa cum aţi făcut 

dumneavoastră. Nu-i nevoie de mai mult, decât de câteva cuvinte. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Unele au şi spus, şi am discutat cu ei: sunt gata 

să meargă la a recunoaşte că aceste stări de lucruri n-au fost bune. 

Tov. Mao Zedong: Nu numai că n-au fost bune, dar au fost greşite. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Da, greşite. 

Tov. Mao Zedong: Au fost greşite. Lucrurile au mers într-un hal 

nemaipomenit. Ce să mai pomenim de marea familie, de internaţionalism 

proletar, de unitate, când în realitate a fost sciziune. Nu-i nimic, dacă ei vor 

sciziune, dezbinare în multe părţi. Chiar dacă întregul partid italian vrea să vină 

în China, ei sunt bineveniţi la noi. Li se poate permite ca ei să ne blesteme în 

ziare şi reviste, însă ei trebuie să dea voie ca şi alţii să aibă libertatea cuvântului. 

Noi dăm ripostă la oricine îşi face scaun pe capul nostru, indiferent de mărimea 

acelei ţări, indiferent de numărul bombelor de care dispune. Puteţi să vizitaţi 

adăposturile noastre moderne. Toate acestea au fost făcute pentru eventualitatea 

unui război. 

Oare mergeţi în nord-vestul Chinei? Trebuie să fim pregătiţi pentru orice 

eventualitate. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că sciziunea a adus mari daune. 

Sigur, s-au făcut multe greşeli, dar trebuie totuşi să îndreptăm greşelile şi cred că 

toţi trebuie să acţionăm în direcţia aceasta. 

Tov. Mao Zedong: Noi nu îndreptăm, ci o să persistăm mai departe în 

dogmatismul nostru; chiar zece mii de ani. O dată cu vizita lui Kosîghin aici am 

redus cu 1000 de ani; odată cu vizita delegaţiei române am mai redus cu 1000 de 

ani; dintr-o dată am redus cu 2000 de ani această perioadă. Este foarte periculos; 

n-au mai rămas decât 8000 de ani. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Se mai poate reduce! 

Tov. Mao Zedong: Cu nici un an nu se mai poate reduce. Ei pot face 

scaun pe capul nostru, însă noi trebuie neapărat să dăm ripostă. Nu facem treaba 

aceasta la adresa ţărilor mici. Nu se poate spune nici un cuvânt la adresa lor, însă 

în faţa ţărilor mari nu ţinem seama de nimic. Noi nu putem fi mişcaţi de orice fel 

de purtători de cuvânt, care ne sfătuiesc; cu cât ne sfătuiesc, cu atât lucrurile o să 

meargă şi mai prost, dar fiind că noi toţi de aici suntem nişte birocraţi şi 

militarişti, am trădat marxism-leninismul, noi nu avem calitatea de a participa la 

marea familie. Dumneavoastră aveţi calitatea, însă noi nu. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi suntem naţionalişti acum. 

Tov. Mao Zedong: Şi dumneavoastră aveţi etichete pe cap. 
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: Mai puţine, dar sunt, tovarăşe Mao 

Zedong. 

Tov. Mao Zedong: Aveţi asemenea etichete, tocmai pentru faptul că 

ţineţi piept presiunii. La noi, etichetele nu sunt nici prea multe, nici prea puţine – 

8000 de ani. Toată lumea să asculte. Acum a luat cuvântul militaristul – în mod 

categoric nu mai reducem; dânsul (arătând către Lin Biao) este şeful 

militariştilor. Dar şi eu fac parte din rândul militariştilor şi birocraţilor. Ei sunt 

foarte deştepţi. Hruşciov a dezvoltat marxism-leninismul în mod creator. L-am 

întrebat pe Kosîghin: un om aşa de bun ca Hruşciov, care a dezvoltat marxism-

leninismul, de ce l-aţi dat la o parte? I-a fost greu să-mi spună motivele. Atunci 

i-am spus: dacă nu aveţi nevoie de el, ni-1 puteţi da nouă; noi îl invităm pe 

Hruşciov să fie profesor la Universitatea din Beijing să dea lecţii de marxism-

leninism. Atunci Kosîghin n-a putut să răspundă. Eu constat că o asemenea ţară 

nu este bună. Vă spun un lucru: noi publicăm articolele în presa noastră, iar ei n-

au publicat articolele noastre de răspuns. Aici trebuie să fie un motiv. Trebuie 

repudiate articolele publicate de dogmatici, de ţările unde există dictatura 

militaristă, birocratică. Trebuie să fie cunoscute de întregul popor sovietic, 

pentru ca toată lumea să repudieze aceste articole. Ei însă n-au publicat. În 

privinţa aceasta, ei au rămas chiar în urma ţărilor imperialiste; ziarele americane 

au îndrăznit să publice articolele noastre la adresa lor. În mod deosebit este 

vorba de ziarul „New York Times”. 

Dumneavoastră aţi fost în Statele Unite ale Americii, iar noi toţi cei de 

faţă nu am fost niciodată acolo. Noi am dat o minge de ping-pong acolo. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Se pare că a fost bine plasată. 

Tov. Mao Zedong: Sunteţi de acord cu această minge? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Suntem de acord. 

Tov. Mao Zedong: Am citit un articol publicat la Budapesta; şi acolo se 

arată acordul pentru această minge. Ce este extraordinar în jocul de ping-pong. 

Vicepreşedintele S.U.A. – Agnew – a spus că el nu este pentru. Şeful delegaţiei 

de ping-pong care a fost la noi a spus că noi nu jucăm ping-pong, ci tenis de 

masă. El făcea un joc de cuvinte. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Da, ping-pongul este un joc interesant, mai cu 

seamă ca aveţi şi jucători foarte buni. 

Tov. Mao Zedong: Însă conducătorul delegaţiei a fost prost; a fost 

criticat de către noi. Ei au făcut treaba aceasta fugind numai după premii, cu 

gândul numai să câştige; ei n-au vrut să fie bătuţi; ei au luat patru din cele şapte 

medalii şi pentru aceasta nu au fost mulţumiţi. Cum se poate aşa, să fugi numai 

după premii. Conducătorii din Comitetul pentru Cultură Fizică şi Sport într-

adevăr sunt birocraţi şi şovinişti de mare putere. Ţara noastră are asemenea 

fenomene de şovinism de mare putere, chiar într-un mod foarte răspândit; ei 

caută numai să învingă alte ţări. În acelaşi timp, n-au fost capabili, pentru că în 

afară de faptul că am câştigat la ping-pong, s-au lăudat peste tot. A fost la noi 

unul şi m-am certat cu el. El a spus numai lucruri bune despre China. Eu i-am 

spus că nu sunt adevărate cele spuse. El mi-a dat exemplu lansarea satelitului de 
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către China. I-am spus că acum se învârtesc în jurul globului pământesc peste 

2000 de sateliţi, iar noi lansaserăm până atunci unul singur, iar voi, francezii, aţi 

lansat unul, Japonia unul, în total trei, iar peste 2000 de sateliţi sunt lansaţi de 

alte ţări. Nu este bine să te lauzi; cum putem noi să ne lăudăm? 

 

 
 

Beijing, 1974 

 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că este numai un început, însă 

este un început bun, pentru că şi ceilalţi au început tot cu unul. 

Tov. Mao Zedong: Asta aşa este. Eu sunt de acord că aceasta 

corespunde realităţii. 

Ei au mers până la Lună; în momentul de faţă noi nu avem asemenea 

posibilităţi. În acelaşi timp însă nu avem un asemenea interes şi nici nu admirăm 

pe cei ce au ajuns pe Lună. În problema aceasta suntem egali în drepturi: nici 

noi, nici dumneavoastră nu am ajuns pe Lună. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Nici în perspectivă noi nu ne gândim să facem 

acest lucru; costă şi scump. 

Tov. Zhou Enlai: Mai ales că acolo nu este nici aer şi nici apă! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi fără rezultate, decât în scopuri ştiinţifice şi 

de curiozitate. 

Tov. Zhou Enlai: Nici nu s-au rezolvat problemele existente pe globul 

pământesc şi s-au dus pe Lună. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Dar întrecerea aceasta pentru Lună costă 

foarte scump. 

Tov. Zhou Enlai: Monopoliştii obţin profituri serioase din aceasta, 

pentru că ei primesc comenzi; chiar şi terenurile pe Lună au fost împărţite. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Totuşi popoarele plătesc scump această 

întrecere. 

Tov. Mao Zedong: Toate popoarele? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Acelea care fac. 

Tov. Mao Zedong: Două popoare. Ce sunt superputerile? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este greu de dat o definiţie. 
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Tov. Mao Zedong: Acelea care au mai multe bombe atomice şi au 

acaparat mai multe teritorii; ele pot să controleze alte ţări, iar altele nu. 

Până acum n-am spus decât cuvinte nenorocoase la adresa altora. Am 

început să blestemăm superputerile. 

Tov. Zhou Enlai: În cuvântarea de mâine o să mă refer la aceasta. Ei nu 

se vor retrage dacă vorbim de superputeri. 

Tov. Mao Zedong: Nu-i nimic; ei nu se retrag nici dacă vorbim de 

social-imperialism. I-am dat o denumire şi anume – social-imperialism. Nu noi 

am spus lucrul acesta, ci Lenin; în vorbe sunt socialişti, dar în fapte sunt 

imperialişti. 

Tov. Zhou Enlai: Am început să folosim această denumire cu ocazia 

recepţiei date de tovarăşul ambasador Duma la 23 august 1968. Aceasta în urma 

evenimentelor din Cehoslovacia. 

Tov. Mao Zedong: Cu ocazia vizitei la noi a tovarăşului Bodnăraş, ne-a 

spus că cele exprimate de tovarăşul Zhou Enlai cu privire la aceste eveniment au 

fost de folos; noi nu am constatat, nu am simţit; el ne-a spus că au fost de folos. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi am apreciat cuvintele tovarăşului Zhou 

Enlai şi le-am apreciat ca un ajutor şi pentru ţara noastră şi pentru mişcarea 

comunistă. De altfel, multe şi multe partide au condamnat această intervenţie. 

Tov. Mao Zedong: Oare ce motive au fost ca ei să invadeze, să trimită 

acolo trupe şi să ocupe noaptea pe furiş; trupele au fost paraşutate. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi am fost în Cehoslovacia cu câteva zile 

înaintea intervenţiei; ne-am întâlnit cu partidul, cu clasa muncitoare şi nu era 

nici un pericol pentru socialism. 

Tov. Mao Zedong: Însă ei au spus că este foarte mare pericol, că trebuie 

să apere socialismul. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Era un singur pericol şi anume că erau critici 

foarte serioase la adresa politicii de dominaţie. 

Tov. Mao Zedong: Da, aceasta a fost şi numai aceasta. Atunci au nutrit 

o ambiţie foarte mare nu numai faţă de Cehoslovacia, dar şi faţă de 

dumneavoastră şi Iugoslavia. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Probabil s-au gândit, însă noi şi atunci şi acum 

am fost şi suntem hotărâţi de a nu admite nici un fel de asemenea acţiuni. 

Tov. Mao Zedong: Pentru că sunteţi pregătiţi, mai ales în domeniul 

militar. Dacă o să vină, în primul rând o să luptaţi. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Suntem o ţară mică, însă nu dorim ca să trăim 

sub dominaţie. Sigur, vrem relaţii de prietenie cu toată lumea, apreciem mult 

prietenii, relaţiile de prietenie, dar considerăm că problemele României să le 

rezolve partidul, clasa muncitoare, poporul român. 

Tov. Mao Zedong: După părerea mea, este bine. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă vom lucra prost, ne va judeca clasa 

muncitoare, poporul nostru. 

Tov. Mao Zedong: Da, dacă sunteţi pregătiţi, ei o să se teamă. 
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Deng Xiaoping şi Z. Brzezinski (1979) 

 

Vietnamul de asemenea este o ţară mică; Cambodgia este şi mai mică, 

iar Laosul este şi mai mică. Ele au dus un război timp de zece ani, fără să fie 

inclus războiul împotriva francezilor. Aşa că sunt raţionamente ca noi să fim 

numiţi războinici. Noi o să dăm ripostă oricui va intra la noi. Ajutăm pe cei ce 

luptă împotriva invaziei. Dumneavoastră sprijiniţi lupta ţărilor indochineze 

pentru salvarea patriei lor. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: De la început am acordat ajutor Vietnamului, 

Laosului şi acum şi Cambodgiei. Sprijinim lupta şi altor popoare din Africa care 

luptă împotriva colonialismului. 

Tov. Mao Zedong: Acesta este bine; avem poziţii identice. 

Oare să ne oprim astăzi aici? Tovarăşul Zhou Enlai spune că o să aveţi 

convorbiri după-amiaza. Să vă certaţi! 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Cred că nu o să ne certăm. 

Tov. Mao Zedong: O să izbucnească cel de-al treilea război mondial. O 

să vă certaţi dumneavoastră doi, eu nu mă amestec, dat fiind că sunt un birocrat. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este bine, pentru că o să aibă cine să ne 

împace. 

Tov. Mao Zedong: Cu tovarăşul Maurer ne potrivim la nume. Şi numele 

meu începe tot cu Mao
7
... 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci, cu atât mai mult să avem relaţii bune, să 

colaborăm bine. Noi apreciem mult relaţiile dintre ţările şi partidele noastre. 

Tov. Mao Zedong: Să nu daţi o apreciere prea înaltă. Într-un mod 

potrivit, sunt destul de bune. Noi nu ne certăm. Bineînţeles, uneori ne certăm 

puţin, aşa cum o să fie după amiază. Sigur, nu se poate să nu fie discuţii. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Discuţii sper să fie, însă cred că nu ceartă. 

 
(Relaţiile româno-chineze, 1880-1974, p. 1064-1071). 

 

 

                                      
7
 În transcriere chineză, prima ideogramă a numelui „Maurer” este „Mao”. 
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[14] 

 

5-7 septembrie 1973, Beijing: Notă privind 

Convorbirile dintre delegaţiile română şi chineză,  

conduse de Emil Bodnăraş şi, respectiv, Ciu Enlai 

 

Strict secret 

La invitaţia C.C. al P.C. Chinez, o delegaţie a C.C. al P.C. Român, 

formată din tovarăşii Emil Bodnăraş, membru al Comitetului Executiv, al 

Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreşedinte al Consiliului de Stat, şi 

Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 

P.C.R., a făcut o vizită neoficială de prietenie în R.P. Chineză, în perioada 5-7 

septembrie 1973. 

În timpul şederii la Beijing, tovarăşii Emil Bodnăraş şi Cornel Burtică au 

purtat convorbiri cu Zhou Enlai, vicepreşedinte al C.C. al P.C. Chinez, 

premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, şi Zhang Chunqiao, membru al 

Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez. 

 

La convorbiri au participat: 

Din partea română: Nicolae Gavrilescu, membru supleant al C.C. al 

P.C.R., ambasadorul R.S. România la Beijing, şi Ion Dorobanţu, ministru-

consilier al ambasadei (interpret). 

Din partea chineză: Geng Biao, membru al C.C. al P.C.C., şeful Secţiei 

Relaţiilor Externe a C.C. al P.C.C, Qiao Guanhua, membru al C.C. al P.C.C, 

adjunct al ministrului Afacerilor Externe al R.P. Chineze, Jiang Benliang, 

referent translator în M.A.E. şi un stenograf. 

 

La începutul convorbirilor, tovarăşul Emil Bodnăraş a transmis noii 

conduceri a P.C. Chinez, aleasă de Congresul al X-lea, salutul Comitetului 

Executiv, al Prezidiului Permanent şi al Secretarului General al P.C.R., tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu. 

În continuare, tovarăşul Emil Bodnăraş a prezentat conducătorilor de 

partid chinezi poziţia Partidului Comunist Român într-o serie de probleme ale 

vieţii internaţionale: relaţiile României cu ţările socialiste membre ale C.A.E.R. 

şi, în acest context, despre întâlnirea din Crimeea a conducătorilor partidelor din 

unele ţări socialiste; securitatea europeană; Conferinţa de la Viena (M.B.F.R.); 

rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi sensul propunerilor făcute de România; 

situaţia din Orientul Mijlociu; tendinţe ce se manifestă în viaţa internaţională 

(rolul ţărilor mici şi mijlocii, schimbarea raportului de forţe între ţările 

capitaliste, Piaţa Comună europeană, afirmarea în viaţa internaţională a 

principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale etc.); unele aspecte din 

mişcarea comunistă şi muncitorească internaţională (influenţa socialismului în 

lume, divergenţele din sânul mişcării comuniste şi muncitoreşti, interesul 
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manifestat de unele partide comuniste de a îmbunătăţi raporturile cu P.C. 

Chinez: P.C. Spaniol, P.C. Italian, P.C. Francez, P.C. Japonez etc.). 

La cererea tovarăşilor chinezi, s-a făcut o scurtă informare asupra 

proceselor pozitive care au loc în Iugoslavia (Zhou Enlai s-a interesat foarte 

amănunţit de ceea ce se petrece în Iugoslavia). De asemenea, Zhou Enlai s-a 

interesat de situaţia din Partidul Comunist Grec. 

Tovarăşul Emil Bodnăraş a exprimat apoi dorinţa conducerii P.C.R. şi a 

României de a dezvolta şi mai mult relaţiile cu P.C. Chinez şi R.P. Chineză, de a 

da o perspectivă cât mai îndepărtată acestor relaţii (a amintit că în acelaşi mod 

gândim să procedăm şi cu alte state, socialiste şi nesocialiste). În sensul celor de 

mai sus, au fost făcute următoarele propuneri părţii chineze: 

a) să se studieze posibilitatea încheierii unui acord de colaborare 

economică pe termen lung, care să aibă în vedere atât colaborarea bilaterală cât 

şi pe terţe pieţe; 

b) să se accentueze colaborarea româno-chineză pe plan politic; în acest 

sens, s-ar putea avea în vedere încheierea unui tratat de prietenie şi colaborare 

româno-chineză, semnarea cu un anumit prilej a unei Declaraţii solemne. 

Prilejul pentru semnarea acestor documente l-ar putea oferi vizita de răspuns în 

România a tovarăşului Zhou Enlai. 

În a doua parte a convorbirilor, a expus poziţia părţii chineze tovarăşul 

Zhou Enlai. Vom căuta să redăm cât mai fidel cele prezentate de tovarăşii 

chinezi: 

În primul rând – a spus Zhou Enlai – aş vrea ca în numele P.C. Chinez, 

al guvernului şi poporului chinez, să vă salut în această vizită neoficială de 

prietenie pe care o faceţi în ţara noastră. Considerăm că aceasta a prilejuit 

convorbiri foarte importante. Am aflat de la dumneavoastră multe lucruri utile, 

ceea ce ne-a sporit cunoştinţele. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a vorbit 

ambasadorului nostru despre necesitatea schimbului de păreri dintre părţile 

noastre şi considerăm că opiniile exprimate în legătură cu aceasta sunt foarte 

juste. Deşi în unele probleme avem puncte de vedere diferite, este bine să facem 

schimb de păreri pentru a ne cunoaşte mai bine. Formele neoficiale de contacte 

sunt foarte bune. 

În continuare voi expune punctele noastre de vedere. 

Destinderea în lume este un fenomen aparent, întrucât cei doi hegemoni 

nu au renunţat la intenţiile lor, iar colaborarea pe care o realizează are loc pe 

fondul unei ascuţite lupte dintre ei, pe fondul unor contradicţii de neînvins. 

Este adevărat că popoarele doresc destindere, în special cele din Europa, 

care au suferit de pe urma a două războaie mondiale. Exemplul clasic în această 

privinţă l-a constituit reacţia la ratificarea acordurilor dintre cele două state 

germane. Însă năzuinţa popoarelor este una şi realitatea obiectivă, care nu 

evoluează conform năzuinţelor, este alta. În raportul pe care l-am prezentat la 

Congresul al X-lea al P.C. Chinez am arătat că situaţia internaţională se 

caracterizează prin „mare dezordine”, care este în favoarea popoarelor, a 

dezvoltării mişcărilor revoluţionare, în defavoarea imperialismului. Cerinţa 
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statelor pentru independenţă, a naţiunilor pentru eliberare şi a popoarelor pentru 

revoluţie a devenit un curent istoric ireversibil. Însă această dezvoltare nu este 

rectilinie, ci se realizează în valuri, pe un drum sinuos. Dezvoltarea nu a fost 

niciodată rectilinie şi nici nu poate fi; de exemplu, nici avionul nu decolează 

rectiliniu, deşi aparent se zice că urcă rectiliniu. 

Noi socotim că cei doi hegemoni sunt unul o putere imperialistă de 

formă veche, altul social-imperialistă. Potrivit învăţăturii lui Lenin, în interiorul 

acestor state, ca şi între aceste state există contradicţii fundamentale, de 

neîmpăcat. De aceea, colaborarea sovieto-americană este un fenomen aparent; 

lupta lor însă pentru împărţirea sferelor de influenţă este reală şi fundamentală şi 

generează contradicţii între ele. Acum nu mai suntem în secolul al XIX-lea, ci în 

a doua jumătate a secolului al XX-lea, în care, potrivit învăţăturii lui Lenin, 

imperialismul merge spre prăbuşire totală, iar revoluţia proletară spre victorie. 

Imperiul britanic era foarte prosper, dar cu toate acestea, el s-a destrămat; după 

cel de al doilea război mondial S.U.A. au devenit o putere imperialistă de prima 

mână. Care este însă situaţia acestui stat? Nixon a fost nevoit să recunoască că 

nici nu a putut prevedea că într-o perioadă de numai 25 de ani prestigiul S.U.A. 

va scădea atât de mult. Cu toate acestea, imperialismul american caută noi 

variante să se salveze de la prăbuşire. Câte arme şi bani i-au dat lui Jiang Jieshi! 

Cu toate acestea, China a fost pierdută. Ce au făcut în Coreea? În Vietnam au 

luptat 10 ani, dar au fost nevoiţi să se retragă. Ce se întâmplă acum în 

subcontinentul sud-asiatic? Evenimentele arată că are loc în această parte a lumii 

o intensificare a luptei superputerilor pentru acapararea de zone de influenţă. În 

prezent, social-imperialismul luptă pentru mărirea forţelor sale aeriene, navale 

etc. Lupta dintre superputeri se duce în primul rând în Europa. Ea se manifestă 

însă puternic în Mediterana, Orientul Mijlociu, din Marea Roşie până în Golful 

Persic, în Oceanul Indian etc. Aşa-zisa securitate colectivă în Asia, promovată 

de Uniunea Sovietică, urmăreşte cucerirea Asiei. Conferinţele partidelor 

comuniste şi muncitoreşti, pe care vrea să le convoace P.C.U.S. în lumea arabă, 

în America Latină etc., au ca scop câştigarea de noi adepţi la politica sa 

expansionistă. 

Concluzia noastră, potrivit căreia lupta pentru acaparare dintre 

superputeri este de lungă durată, iar destinderea este temporară, se bazează pe 

aceste fapte. Colaborarea şi destinderea care se realizează între ele conduce la o 

luptă şi mai aprigă între superputeri pentru acaparare. De exemplu, sovieticii nu 

au manifestat prea mare interes faţă de conferinţele anterioare ale neangajaţilor. 

De actuala conferinţă de la Alger se interesează foarte mult, intervenind făţiş în 

lucrările acesteia, ceea ce a făcut ca americanii să intervină şi ei. Algerienii ne-

au întrebat dacă am vrea să participăm ca observatori la această conferinţă. Le-

am răspuns negativ, arătând că dacă sovieticii şi americanii vor să meargă, nu au 

decât să o facă. Lupta dintre superputeri, influenţa lor se vor reflecta în 

cuvântările ce vor fi rostite la conferinţă. Nu este de trecut cu vederea faptul că 

India prezidează comisia politică la conferinţă. Nu este, de asemenea, de trecut 

cu vederea faptul că participă şi Fidel Castro. Este interesant că Etiopia nu a fost 
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aleasă în conducerea conferinţei, în timp ce Liberia – cu orientare proamericană 

– a obţinut un post de vicepreşedinte. Nu este întâmplător că Egiptul şi 

Cambodgia, ţări care se află în lupta directă cu imperialismul, nu au fost alese în 

conducerea conferinţei. 

Noi acţionăm pentru a demasca esenţa lucrurilor, pentru a arăta adevărul, 

în faţa popoarelor. Suntem comunişti şi ne punem speranţe în revoluţie, în 

popoare. 

Desigur, în Crimeea, sovieticii au arătat că vor o conferinţă mondială a 

partidelor comuniste şi muncitoreşti, că vor diverse conferinţe regionale ale 

căror scopuri nu vor fi decât antichineze, anticomuniste. Exprimăm recunoştinţa 

profundă şi mulţumim tovarăşului Nicolae Ceauşescu pentru lupta îndrăzneaţă 

pe care a dus-o la întâlnirea din Crimeea şi poziţia adoptată în legătură cu 

conferinţa mondială. Nu credem că le va fi uşor să convoace conferinţa 

mondială. România s-a exprimat deja împotriva sa; vor mai fi probabil şi alte 

partide care se vor opune convocării conferinţei. Noi însă suntem pregătiţi să 

înfruntăm două posibilităţi. Dacă vor reuşi s-o convoace, nu va fi ceva 

extraordinar. Au convocat una în 1965, alta în 1969, deci din cinci în cinci ani. 

Cu toate că majoritatea participanţilor a fost de partea lor, totuşi românii şi alţii 

au cântat pe alt ton. Noi suntem pregătiţi să acţionăm împotriva curentului, 

aceasta fiind o teză marxist-leninistă. 

V-am mai spus anul trecut că suntem pregătiţi să facem faţă unui atac 

prin surprindere. Le-am spus sovieticilor şi americanilor să se unească şi să ne 

atace; le-am spus că pot participa şi Japonia şi India; sovieticii din nord până la 

Fluviul Galben, americanii din sud până la Fluviul Lung, japonezii din est, prin 

Shanghai şi provincia Shandong, indienii din vest, în Tibet. Va fi un concert al 

imperialismului, revizionismului şi reacţiunii. Suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe 

toţi şi, dacă vor îndrăzni să pătrundă în teritoriul nostru, nu vor mai ieşi vii. 

Americanii şi japonezii ne-au spus că ei nu vor ataca niciodată China. Trebuie să 

fim pregătiţi pentru a face faţă celei mai grele situaţii. Jiang Jieshi, în timpul 

războiului antijaponez, deşi a promovat o rezistenţă pasivă faţă de Japonia şi a 

acţionat împotriva P.C. Chinez, a condus totuşi acest război timp de 8 ani, până 

la victoria asupra Japoniei. Acum, când P.C. Chinez este partid de guvernământ, 

în condiţiile proletariatului, nu vom putea duce oare lupta până la capăt? Ba da. 

Acum suntem în anii ‟70, nu în anii ‟30, epoca s-a schimbat. Noi ne asumăm o 

mare răspundere: dacă nu am fi pregătiţi de o luptă până la capăt, nu am vorbi de 

ea. Pe de altă parte, între cei doi hegemoni există multe contradicţii, o luptă 

acerbă. 

Se laudă cu acordul de preîntâmpinare a războiului nuclear. Dacă au 

soluţionat această problemă, de ce sporesc necontenit numărul armelor nucleare 

şi îmbunătăţesc calitatea acestora? S.U.A. au sporit bugetele militare imediat 

după cele două întâlniri sovieto-americane, din mai 1972 şi iunie 1973, sub 

pretextul că Uniunea Sovietică se înarmează. La aceste acuzaţii, sovieticii nu au 

răspuns niciodată. Cursa înarmărilor nu se opreşte, se întrec unul pe altul. 

Tratativele pentru dezarmare se duc de 20 de ani, dar nu s-a realizat dezarmarea 
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ci, din contră, o înarmare şi mai mare continuă. Acum discută despre limitarea 

armelor strategice, dar cu cât discută mai mult, cu atât sporesc numărul armelor 

strategice. 

S.U.A. au forţă, sunt mai puternice din punct de vedere economic decât 

Uniunea Sovietică şi au arme mai înaintate decât ea. Americanii totuşi au 

recunoscut că prin expansiunea în întreaga lume au lovit în prestigiul şi puterea 

lor. Acum Uniunea Sovietică merge pe urmele S.U.A., vrea să-şi întindă mâna 

în întreaga lume. Vor rezista sovieticii mai mult decât americanii? Noi ne 

îndoim. Preşedintele Mao are o apreciere, în sensul că mâna întinsă în întreaga 

lume reprezintă un laţ de gâtul lor şi, pe măsură ce mâna se întinde, laţul se 

strânge. Cu cât se vor întinde mai departe, cu atât le va fi mai greu să se retragă. 

Evenimentele din Coreea şi din Vietnam au dovedit acest lucru pentru S.U.A. 

Uniunea Sovietică, procedând la fel ca S.U.A., se autodemască. 

Între cele două superputeri s-au încheiat în ultimii doi ani multe acorduri. 

Majoritatea acestora se referă la relaţiile economico-comerciale, dar nici acestea 

nu au început să fie puse în aplicare. 

Recent am primit o delegaţie formată din reprezentanţi ai cercurilor 

financiare din Japonia. Aceştia relatau că experţilor japonezi, care s-au deplasat 

în Uniunea Sovietică pentru cunoaşterea posibilităţilor de colaborare în 

domeniul exploatării rezervelor de petrol şi gaze din Siberia, nu li s-a dat 

posibilitatea să ia cunoştinţă la faţa locului de condiţiile existente. Aceştia nu au 

putut afla nimic în legătură cu rezervele de petrol şi gaze, care va fi capacitatea 

de producţie şi cât din aceasta va fi livrată Japoniei. Circulă diverse aprecieri 

privind livrările de petrol – unii spun că acestea s-ar ridica la 20 milioane tone 

anual, alţii la 30-40 milioane tone. Japonezii nu au siguranţa că vor putea realiza 

ceva. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar perfecta colaborarea, ei nu dispun de 

mijloace tehnice necesare extragerii gazelor şi petrolului în condiţii de climă 

foarte rece, astfel încât vor fi nevoiţi să apeleze la americani. Dacă vor începe 

lucrările, se prevede că de abia în 1978 sau 1979 vor putea da în exploatare 

unele instalaţii. Uniunea Sovietică şi Japonia au concepţii proprii cu privire la 

folosirea petrolului din Tiumen. Japonia doreşte ca petrolul brut să fie 

transportat prin conducte până la ocean şi de acolo cu tancurile petroliere în 

Japonia. Uniunea Sovietică vrea să construiască rafinării la locul de extracţie şi 

să livreze Japoniei produse petroliere. Aceasta este interpretată de Japonia în 

sensul că Uniunea Sovietică va putea folosi produsele petroliere în scopuri 

militare împotriva Chinei, Japoniei şi S.U.A. 

Brejnev a devenit un mare negustor de petrol şi gaze. Face reclamă 

acestor produse în toată lumea, aşa cum a procedat în R.F. Germania şi în 

S.U.A. El nu este numai un director de circ, ci şi un mare negustor. Va avea 

rezultate? Va fi crezut de capitalişti? Greu de spus. El şi-a dezvăluit complet 

gândurile. Hruşciov a avut curajul să bată cu pantoful în pupitrul de la O.N.U., 

să se certe cu Eisenhower, însă Brejnev nu îndrăzneşte. Procedând în felul 

acesta, va reuşi să lupte cu Occidentul. El nu se îngrijeşte de creşterea spiritului 
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revoluţionar al poporului în vederea dezvoltării producţiei, ci cerşeşte credite din 

străinătate.  

În ce priveşte creşterea nivelului tehnic al producţiei în Uniunea 

Sovietică, în 1964, când am fost la Moscova, Kosîghin a vorbit despre reformele 

în tehnică. Numai a vorbit, pentru că în zece ani nu s-a realizat nimic în această 

privinţă. Problema esenţială constă în aceea că în Uniunea Sovietică s-a 

constituit o clasă privilegiată care exercită dominaţie, înăbuşă spiritul activ, 

creator al omului. Or, factorul hotărâtor în toate este omul. De aceea, acest stat 

s-a schimbat calitativ, nu este vorba de promovarea unei anumite politici. 

Cârdăşia sovieto-americană nu este acceptată de popoare. Franţa, R.F.G., 

China şi alte state nu recunosc hegemonia superputerilor. Statele Tratatului de la 

Varşovia se vor ridica împotriva hegemoniei. Acolo unde pot, sovieticii recurg 

la forţă sau la ameninţarea cu forţa. De aceea, în 1968 le-am zis „social-

imperialişti”, „noii ţari” etc. Demascarea lor a lovit la ţintă, supărându-i foarte 

tare. 

Felul nostru de a acţiona ne va putea aduce simpatia popoarelor lumii a 

treia, a popoarelor lumii în general, dar ne putem aştepta ca uneori să fim izolaţi. 

Oricum, vom acţiona în conformitate cu concepţiile marxism-leninismului. 

Suntem de acord cu tovarăşul Bodnăraş că în cadrul O.N.U. s-au produs 

unele schimbări. O.N.U. se află la răscruce: ori va muri de bătrâneţe, ca Liga 

Naţiunilor, ori va merge pe calea egalităţii între toate statele membre. 

Că s-a schimbat ceva la O.N.U. o dovedeşte şi evoluţia discuţiei în 

legătură cu restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în 

O.N.U.  

[...]  

În continuare, Zhou Enlai a mai arătat că diplomaţii chinezi au indicaţii 

să se consulte cu diplomaţii români în ţările în care activează. 

După mai multe discuţii şi explicaţii, s-a convenit ca partea română să 

trimită părţii chineze tratatele de prietenie şi colaborare încheiate cu ţările 

socialiste – atât imediat după al doilea război mondial, cât şi cele recente – ca şi 

un anteproiect de acord româno-chinez, ca bază de discuţie. 

De asemenea, s-a convenit ca partea română să trimită pentru 

documentare părţii chineze unele acorduri de colaborare economică pe termen 

lung încheiate de România cu diferite state, ca modele pentru orientarea lor. 

În încheierea discuţiei, Zhou Enlai a transmis din partea tovarăşului Mao 

Zedong, a Biroului Politic al C.C. al P.C.C. salutări şi urări de bine tovarăşilor 

Nicolae Ceauşescu şi Ion Gheorghe Maurer, tuturor conducătorilor români. 

 
(Politica independentă..., p. 509-520). 
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MAI 1968: N. CEAUŞESCU – CHARLES DE GAULLE 

Este lipsit de orice dubiu că, sub Gh. Gheorghiu-Dej sau N. Ceauşescu, 

numeroase au fost, la Bucureşti, evenimentele politico-diplomatice majore 

prilejuite de vizitele unor personalităţi ale vieţii internaţionale (monarhi şi 

preşedinţi, şefi de guverne şi diplomaţi, mareşali şi generali, secretari generali ai 

ONU etc.), dar, la prima ordine, s-a situat turneul din 14-18 mai 1968 al 

Generalului Charles de Gaulle, Preşedintele în exerciţiu pe atunci al Franţei
1
. Nu 

avem, desigur, în vedere numai rolul şi locul remarcabile ale acestuia în istoria 

generală a veacului trecut, dar legendarul general a fost, în ordinea strict 

cronologic, cea dintâi personalitate de anvergură mondială care, după 

aproximativ 25 de ani de la cumplita ocupaţie şi comunizare a României de către 

U.R.S.S., de la trecerea silnică în spatele Cortinei de Fier, aducea la Bucureşti 

mesajul sincer şi de libertate deplină al inegalabilei Franţe şi, nu mai puţin, al 

Lumii Libere în ansamblu. De ambele părţi, se înţelege, preparativele au fost cu 

totul deosebite, fiind integral confirmate de desfăşurările acelor zile
2
 şi, nu mai 

puţin, de rezultatele şi ecourile în epocă şi peste ani. Ceea ce Charles de Gaulle, 

tocmai debarcat pe Aeroportul Otopeni la 14 mai 1968, i-a exprimat lui N. 

Ceauşescu şi tuturor românilor în declaraţia de bun sosit
3
:  

„Sunt fericit că mă aflu pe pământul României în urma amabilei Dv. 

invitaţii. 

Ţin să spun, din prima clipă şi fără ocol, că pentru poporul francez 

poporul român este într-adevăr un prieten foarte scump şi mult stimat! Aşa 

a fost dintotdeauna, aşa a fost mai ales de-a lungul veacului acestuia, de-a 

lungul războaielor şi zbuciumărilor pe care românii le-au îndurat cu atâta 

dârzenie şi pe care le-au plătit atât de scump. Prieteni au rămas şi acum, 

când lumea noastră începe să se restabilească prin independenţa fiecăreia 

dintre naţiunile sale şi prin cooperarea tuturor pentru progres şi pace […] 

Vouă, tuturor românilor, vă adus astăzi salutul pe care toţi francezii 

vi-l trimit din toată inima. 

Trăiască România!” 

 

 

 

 

                                      
1
 Ion Calafeteanu, coord., Istoria politicii externe româneşti în date, p. 401. 

2
 Vezi detalii la Dinică Ciobotea, Ileana Marinaş, Din istoria relaţiilor româno-

franceze: Charles de Gaulle la Craiova, Craiova, Editura Aius PrintEd, 2007, passim. 
3
 Ibidem, p. 59. 
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ANEXĂ 

 

14 mai 1968, Bucureşti – Întrevederea Preşedintele Consiliului de Stat  

al României, Nicolae Ceauşescu, cu Preşedintele Franţei,  

Generalul Charles de Gaulle 

 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat deosebita satisfacţie 

pentru vizita pe care o face în România preşedintele De Gaulle şi a arătat că 

dacă înaltul oaspete va fi de acord, ar dori ca aceste convorbiri să fie cât se poate 

de sincere şi deschise. A spus apoi că după obiceiul românesc, dă cuvântul 

preşedintelui De Gaulle, în calitate de oaspete.  

Generalul Charles de Gaulle a exprimat vii mulţumiri pentru primirea 

deosebit de călduroasă ce i-a fast rezervată, a arătat că primele impresii culese 

sunt deosebit de favorabile şi a spus că va face câteva consideraţii cu privire la 

poziţia Franţei faţă de unele aspecte ale actualităţii internaţionale.  

 

 
 

Charles de Gaulle, 1968 

 

A arătat că este întrutotul de acord cu preşedintele Nicolae Ceauşescu, ca 

toate subiectele să fie abordate într-un spirit de deplină sinceritate. Preşedintele 

Franţei a început prin a arăta că ceea ce a caracterizat evoluţia politicii franceze 

de după război este renunţarea la colonii. În mod sincer, Franţa nu doreşte să 

mai aibă colonii, deoarece ele costă prea scump. Starea de spirit faţă de ţările 

dezvoltate s-a schimbat şi ea. Consideră c populaţia acestor ţări trebuie să aibă 

posibilitatea de a se dezvolta şi progresa, deoarece ea reprezintă o rezervă 

preţioasă a genului uman. Franţa doreşte să ajute şi să coopereze cu ţările în curs 

de dezvoltare, şi îndeosebi cu ţările care au fost legate de Franţa, sub o formă 

sau alta, în decursul istoriei. Această atitudine a Franţei a făcut ca relaţiile sale 

cu fostele colonii să fie în prezent bune, inclusiv cu Algeria, în ciuda 

evenimentelor istorice cunoscute. Franţa se străduieşte, de asemenea, să-şi 

dezvolte relaţiile cu ţări ca India, Pakistanul, Vietnamul, Laosul, Cambodgia, cu 

ţările arabe din Orientul Mijlociu, precum şi cu orice alte ţări care doresc să 

realizeze o cooperare reciproc avantajoasă. Desigur, dorinţa Franţei de a coopera 

cu toate ţările în curs de dezvoltare nu se datorează numai vocaţiei pe care ea 
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consideră că o are în această direcţie, cât şi unor interese economice, culturale, 

politice, dorinţei de a asigura Franţei o prezenţă activă şi utilă în regiunile 

respective. 

 

 
 

Primirea lui Charles de Gaulle la Bucureşti 

 

În ceea ce priveşte relaţiile cu S.U.A., generalul De Gaulle a spus că 

acestea îmbracă un caracter deosebit. Franţa a eliberat pe americani de sub 

stăpânirea engleză şi nu a avut cu S.U.A. niciodată vreun război. Franţa nu a tras 

nici o lovitură de tun împotriva americanilor, deşi în decursul istoriei se poate 

spune că a tras destule lovituri de tun. La baza raporturilor cu S.U.A. se află 

tradiţii de prietenie, considerente de ordin geografic, politic, economic şi de altă 

natură. Trebuie remarcat că multă vreme S.U.A. nu au reprezentat o ţară 

imperialistă. În perioada respectivă, nu ar fi de reproşat mare lucru politicii 

americane, cu excepţia războaielor pe care le-a dus pentru cucerirea Cubei şi 

insulelor Filipine. S.U.A. au ajutat într-o anumită măsură Franţa în ambele 

războaie mondiale, deşi oarecum tardiv. Cu timpul însă şi mai ales după cel de-

al doilea război mondial, S.U.A. a devenit o ţară imperialistă, atribuindu-şi un 

oarecare caracter „mesianic”, de apărare a unor principii şi idealuri pe care le 

consideră ca fiind singurele valabile. Ei consideră că politica lor se identifică cu 

adevărul şi au convingerea că tot ceea ce contrariază ambiţiile şi pretenţiile lor 

nu pot fi decât rău. Franţa nu poate fi de acord cu această politică. S.U.A. şi-a 

asumat un rol conducător în Europa Occidentală, pe plan politic „planul 

Marshall”, militar (NATO) şi se străduiesc prin toate mijloacele să facă din nou 

moneda lor, dolarul, o monedă mondială. Un alt element caracteristic al politicii 

americane este acela că Statele Unite au vrut şi vor încă să joace un rol de 

dominaţie în Asia. Au luat locul Franţei în Vietnam şi în Laos. În Cambodgia au 

încercat să facă acelaşi lucru, dar nu au reuşit. Într-un cuvânt S.U.A. vor să joace 

pretutindeni, fie că este vorba de Africa, Asia sau America Latină, un rol de 

prim plan, care vine adeseori în contradicţie cu interesele ţărilor din regiunile 

respective. Statele Unite reprezintă fără îndoială o mare putere mondială, însă 
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politica lor ne e lipsită de iluzii deşarte şi de erori, care decurg şi din faptul că 

americanii nu sunt obişnuiţi să sufere, să fie invadaţi, bombardaţi ca ţările 

europene. Americanii se înşeală însă dacă cred că îşi pot impune punctul de 

vedere pretutindeni. Popoarele care nu vor să se supună, nu se supun, există în 

această privinţă exemplul paşnic al Franţei şi exemplul războiului din Vietnam. 

Trecând apoi la problemele Europei, generalul De Gaulle a spus că 

pentru Franţa, Europa a fost în trecu teatrul unor conflicte, când împotriva 

Germaniei, când împotriva Angliei, cele trei ţări fiind dintotdeauna rivale. Toate 

războaiele purtate de Franţa în Europa s-au datorat în trecut Angliei iar în 

perioada mai nouă Germaniei. Cu Rusia relaţiile Franţei au fost aproape 

întotdeauna bune, prietenia franco-rusă fiind un lucru natural pentru a se putea 

ţine în frâu ambiţiile nemăsurate ale Germaniei. 

Este adevărat că Franţa a dat unele lovituri Rusiei pe timpul ui Napoleon 

I şi al lui Napoleon al III-lea, însă şi Franţa a primit la rândul ei unele lovituri 

puternice, mai ales în 1917, când Franţa a fost părăsită de Rusia, şi în 1938, când 

Pactul încheiat de Uniunea Sovietică cu Germania hitleristă a făcut ca Franţa să 

poată fi zdrobită. Nu se poate contesta însă că U.R.S.S. a luptat ulterior cu 

eroism, şi a contribuit într-o însemnată măsură la câştigarea războiului. 

 

 
 

Charles de Gaulle şi Konrad Adenauer (1961) 

 

În momentul de faţă, în ciuda deosebirilor de regim dintre cele două ţări, 

relaţiile franco-sovietice sunt bune, dat fiind că nu există nici un motiv de 

dispută, nici în Europa, nici în Asia. Deşi sovieticii nu sunt întotdeauna parteneri 

comozi şi sinceri, Franţa are relaţii bune cu U.R.S.S. şi doreşte să le dezvolte în 

viitor. Deşi Franţa este în raporturi bune cu Uniunea Sovietică, ea ştie că Rusia 

reprezintă o putere enormă, care dispune de mijloace materiale uriaşe, pe care le 

dezvoltă continuu. Franţa o consideră pentru moment ca fiind o putere paşnică, 

dar nu ştie dacă va rămâne astfel întotdeauna. Şi de aceea urmăreşte cu atenţie 

ca puterea U.R.S.S. să nu se extindă exagerat. 

Franţa urmăreşte, de asemenea, cu atenţie relaţiile U.R.S.S. cu ţările 

numite adesea satelite, sau care au încetat de a mai fi satelite. După cel de-al 

doilea război mondial, U.R.S.S. „a făcut legea în aceste ţări, a introdus regimuri 
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şi oameni pe placul ei”. Pentru Franţa este limpede că dacă ţările din răsăritul 

Europei ar fi integrate într-o măsură atât de mare, pe plan politic, economic şi 

militar faşă de U.R.S.S. încât să-şi piardă libertatea de acţiune şi posibilitatea de 

a-şi promova propriile interese, nu ar mai exista un echilibru în Europa. Când în 

1944, U.R.S.S. a instaurat regimul dorit în Polonia, Franţa nu a recunoscut acest 

regim decât atunci când toate ţările din Occident au făcut acest lucru. Franţa nu 

doreşte ca ţările din răsăritul Europei să se afle sub dependenţa U.R.S.S., 

deoarece dacă acest lucru s-ar întâmpla, nu ar putea fi realizat nici un echilibru 

pe continentul european. Ţările occidentale ar fi nevoite atunci să se grupeze 

mai strâns în jurul S.U.A. şi astfel s-au ajunge la perpetuarea Războiului rece. 

După părerea Franţei, pentru realizarea unui echilibru în Europa, este de mare 

importanţă situaţia României, Poloniei, Ungariei, Cehoslovaciei şi chiar 

Finlandei.  

Este desigur normal ca toate aceste ţări să aibă relaţii bune cu U.R.S.S., 

dar ceea ce Franţa nu doreşte este ca Rusia să-şi menţină şi să-şi dezvolte o 

preponderenţă politică şi militară asupra acestor ţări. Într-o Europă în care ţările 

răsăritene ar fi strâns grupate în jurul U.R.S.S., iar cele occidentale, în jurul 

S.U.A., ţări ca Franţa nu şi-ar mai găsi locul, după cum nici Italia, Anglia sau 

Germania. Aceasta ar însemna sfârşitul ţărilor europene independente şi 

perspectiva cea mai sumbră a unui război s-ar contura la orizont. De aceea, 

Franţa urmăreşte cu mare atenţie ca puterea U.R.S.S. să nu devină excesiv de 

mare şi din acest punct de vedere poziţia pe care se situează ţări ca România, 

Polonia, Cehoslovacia este deosebit de importantă. 

 

 
 

Preşedintele Franţei a arătat apoi că dintre toate ţările aflate în centrul şi 

răsăritul Europei, România prezintă pentru Franţa o deosebită importanţă. Acest 

lucru se datorează sentimentelor pe care cele două ţări le nutresc una faţă de alta, 

tradiţiilor de prietenie şi afinităţilor de tot felul. Franţa recunoaşte că România 
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şi-a redobândit, într-un mod foarte merituos, iniţiativa pe plan internaţional. 

Faptul că România şi-a recâştigat libertatea de acţiune, independenţa politică şi 

economică reprezintă un lucru foarte bun pentru România şi totdeauna pentru 

Franţa. Acelaşi lucru se poate spune şi despre Iugoslavia, deşi sentimentele 

Franţei faţă de această ţară nu sunt atât de puternice ca faţă de România. 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a spus că va începe expunerea sa cu 

ceea ce a terminat preşedintele De Gaulle. A arătat mai întâi că doreşte să 

sublinieze şi să aprecieze în mod deosebit sinceritatea şi felul deschis în care 

distinsul oaspete a vorbit despre situaţia internaţională. În ceea ce priveşte 

diferitele probleme ale activităţii internaţionale poziţia României trebuie să fie 

bine înţeleasă în raport cu situaţia ei geografică şi cu regimul pe care poporul şi 

l-a ales, ca fiind cel mai corespunzător intereselor şi aspiraţiilor sale. 

După cum se ştie, din cauza anumitor împrejurări, din cauza politicii 

duse cercurile conducătoare, mai ales în anii 1938-1940, România a fost împinsă 

în război, alături de Germania lui Hitler. Acest război a fost cu totul contrar 

intereselor naţionale ale României şi a fost profund impopular, în rândurile 

maselor largi ale poporului. În momentul în care forţele din interiorul ţării au 

pornit acţiunea în mod eficient pentru a schimba situaţia, datorită şi victoriilor 

obţinute de către U.R.S.S., şi de alte puteri aliate, printre care şi Franţa, 

România a ieşit din război şi s-a alăturat forţelor aliate, luptând din toate puterile 

împotriva Germaniei hitleriste şi contribuind la eliberarea Ungariei şi 

Cehoslovaciei. La timpul potrivi a fost apreciat faptul că România s-a situat prin 

contribuţia forţelor sale armate pe locul al patrulea printre ţările care au luptat 

împotriva Germaniei hitleriste. După război, în România au avut loc prefaceri 

profunde şi domnul preşedinte De Gaulle a vorbit în această privinţă despre 

influenţa U.R.S.S. Desigur, victoria Uniunii Sovietice a fost un factor important 

pentru crearea condiţiilor ca într-o serie de ţări din răsăritul şi centrul Europei, 

printre care şi România, să vină la putere regimuri socialiste. Însă factorul 

determinant care a făcut ca România să aleagă calea socialismului este acela că 

poporul român simţea nevoia unor reforme profunde, a unui regim înaintat, care 

să-l conducă pe calea păcii şi a progresului, care să-l scoată din starea de 

înapoiere în care se afla. Aceasta explică de ce poporul întreg a susţinut 

reformele şi măsurile întreprinse şi şi-a adus prin eforturile sale susţinute 

contribuţia la obţinerea unor realizări remarcabile, care nu ar fi fost posibile fără 

o largă adeziune a maselor populare. 

Aşadar, instaurarea unor regimuri socialiste în ţările din răsăritul Europei 

nu este rezultatul prezenţei trupelor sovietice, ci al dorinţei profunde a 

popoarelor respective, necesităţii absolute de a se pune capăt stării de înapoiere 

în care se aflau aceste ţări. O dovadă concludentă în acest sens este faptul că şi 

în Austria, de pildă, au existat multă vreme trupe sovietice şi totuşi nu s-a 

instaurat un regim socialist. Desigur, şi evenimentele istorice au contribuit la 

instaurarea socialismului, dar factorul hotărâtor a fost voinţa oamenilor. 

Generalul Charles de Gaulle a arătat că în materie de regimuri social-

politice este un determinist şi consideră că există împrejurări, oameni, 
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evenimente, care determină la un moment dat instaurarea unui regim sau altul. 

De aceea, nu înţelege să discute sau să facă aprecieri despre regimurile ca atare. 

Crede sincer că pentru România era o necesitate să aibă un regim de felul celui 

pe care îl are în momentul de faţă. Un astfel de regim ar fi însă, după părerea sa, 

imposibil de conceput, în Franţa sau în Anglia, de pildă. În Austria, deşi au fost 

trupe sovietice, ruşii nu au putut introduce un regim pe placul lor. Numai în 

Prusia au reuşit să facă acest lucru, însă 25 de ani nu-i o perioadă prea lungă în 

ansamblul istoriei şi vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Generalul De Gaulle 

a spus că nu îl jenează să recunoască că pentru ţări ca U.R.S.S. şi România, 

regimuri ca cele actuale apar ca fiind fireşti, deoarece fac „să meargă cel mai 

bine lucrurile”. 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a arătat că nici în intenţia sa nu este să 

vorbească despre diferitele regimuri politice, dar a ţinut numai să arate că 

regimurile din ţările răsăritene nu sunt impuse din afară, ci constituie expresia 

unei largi adeziuni şi sprijinului deplin al popoarelor respective. 

Preşedintele Ceauşescu a arătat apoi că România are relaţii bune cu 

Uniunea Sovietică şi cu celelalte ţări vecine. Dezvoltarea pe baza respectului şi 

avantajului reciproc, a relaţiilor cu ţările socialiste, reprezintă elementul central 

al politicii externe a ţării noastre. Au existat în trecut unele momente mai 

dificile, unele dificultăţi cu Ungaria, ţară care făcea parte din Imperiul 

Habsburgilor şi care a stăpânit multă vreme o parte din teritoriul românesc. 

Acestor dificultăţi li s-a pus însă capăt în momentul de faţă. România concepe 

relaţiile sale cu celelalte state socialiste ca pe nişte relaţii între state 

independente, care au dreptul să se dezvolte în deplină libertate, potrivit 

intereselor naţionale ale fiecăruia. În cadrul relaţiilor dintre ţările socialiste s-a 

manifestat uneori tendinţa de a se transforma CAER-ul într-o organizaţie 

supranaţională, tendinţă cu care ţara noastră nu poate fi, desigur, de acord. Noi 

sperăm, însă, că se vor găsi soluţii care să permită realizarea unei cooperări 

fructuoase, cu respectarea intereselor legitime ale fiecărei ţări. Există desigur 

atitudini care se nasc din anumite obiceiuri de a gândi, care credem că vor 

dispărea cu timpul. În ceea ce ne priveşte, considerăm că tipul serveşte la 

aşezarea pe baze mai solide, mai sănătoase, a relaţiilor dintre state. România 

consideră că trebuie să dezvolte pe toate planurile relaţiile sale cu Uniunea 

Sovietică, în interesul ambelor ţări, şi în ceea ce o priveşte, este dispusă să-şi 

aducă pe deplin contribuţia în această direcţie. Raporturile noastre cu celelalte 

ţări socialiste sunt, de asemenea, bune şi nu există probleme de ordin deosebit, 

care să poată stânjeni dezvoltarea lor. Cu Iugoslavia avem relaţii bune şi există 

perspective favorabile de a le dezvolta în continuare. În măsura în care interesele 

noastre o vor cere şi dorinţa noastră de cooperare va fi împărtăşită şi de vecinii 

noştri iugoslavi, noi credem că relaţiile noastre cu Iugoslavia se vor intensifica. 

România apreciază politica externă a Iugoslaviei şi contribuţia acesteia la 

intensificarea păcii şi cooperării internaţionale. Modalităţile şi căile intensificării 

cooperării ţării noastre cu Iugoslavia vor fi din nou examinate în cursul vizitei 
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pe care conducerea de partid şi de stat a României urmează să o facă, la sfârşitul 

lunii în Iugoslavia. 

România doreşte, de asemenea, să dezvolte relaţii bune cu toate ţările 

europene, nu are cu niciuna dintre acestea probleme litigioase. Ea se străduieşte 

să aibă relaţii cât mai bune cu toate ţările balcanice şi regretă că împrejurările şi 

stările de lucruri actuale din Grecia constituie o piedică în calea colaborării 

interbalcanice. 

După cum se ştie, România a stabilit relaţii diplomatice cu Republica 

Federală a Germaniei, care ocupă de altfel primul loc în cadrul comerţului său 

exterior cu ţările occidentale. Există însă anumite motive de îngrijorare şi de 

nelinişte, ca de exemplu unele succese realizate de partidul neonazist la 

recentele alegeri. Este, desigur, o foarte mare preocupare pentru toate ţările, 

aceea ca Germania să nu mai constituie din nou un pericol pentru pace. Pentru a 

asigura pacea în Europa – pace bazată pe independenţa naţională a fiecărui stat –

, trebuie găsită calea pentru ca Germania să nu mai poată fi niciodată un pericol. 

În momentul de faţă, există în Europa două state germane şi nimeni nu poate 

contesta această realitate. Trebuie găsită calea pentru ca cele două state germane 

să poată participa la reglementarea problemelor europene. Chiar pentru 

reglementarea anumitor probleme care o privesc, R.F.G. ar trebui să se decidă să 

aibă raporturi normale cu R.D.G., deoarece multiplicarea raporturilor dintre cele 

două state germane ar contribui, fără îndoială, un factor de destindere al 

atmosferei internaţionale în Europa. În această privinţă, Franţa ar putea face mai 

mult, după părerea noastră, sfătuind R.F.G. să dea dovadă de realism în relaţiile 

cu R.D.G. Cât priveşte reunificarea Germaniei, ea nu se întrevede decât la 

capătul unui proces de lungă durată, dar considerăm că trebuie totuşi să se ofere 

poporului german o perspectivă.  

Preşedintele De Gaulle a arătat că ţara sa încurajează şi îndeamnă 

R.F.G. să aibă legături cu ţările din răsăritul Europei. În ceea ce priveşte 

reunificarea Germanei, Franţa consideră că aceasta nu trebuie grăbită, pentru că 

o Germanie puternică poate reprezenta oricând un pericol pentru pacea lumii şi 

Franţa, care a suferit atât de mult de pe urma Germaniei, nu este grăbită să 

favorizeze reunificarea acesteia. Generalul de Gaulle a spus apoi că nu vede nici 

un inconvenient faţă de stabilirea unor relaţii de cooperare, pe plan practic, între 

R.F.G. şi R.D.G. Există două state germane, deşi nu există decât un singur popor 

german şi acest lucru nu este desigur normal. Trebuie create treptat condiţiile 

pentru soluţionarea problemei germane, dar nu trebuie întreprins nimic pentru 

precipitarea lucrurilor. 

În ceea ce priveşte R.F.G., poziţia Franţei este fermă şi bine fixată în 

privinţa a două elemente şi anume că R.F.G. trebuie să recunoască frontiera 

Oder-Neisse şi că nu trebuie să aibă, sub nici o formă, acces la armele atomice. 

După părerea sa, acestea constituie elemente esenţiale pentru raporturile dintre 

R.F.G. şi celelalte state europene. 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a arătat că este de acord cu 

preşedintele De Gaulle cu privire la faptul că reunificarea Germaniei nu este o 
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problemă ce se poate rezolva în viitorul apropiat. Consideră însă că este necesar 

să se cerceteze treptat condiţii care să favorizeze găsirea unei soluţii, întrucât 

atâta vreme cât această problemă nu va fi rezolvată, ea va constitui o sursă de 

nelinişte în Europa. După părerea noastră, în vederea normalizării situaţiei, ar 

trebui ca ţările occidentale să recunoască R.D.G., ceea ce ar ajuta de altfel şi la 

realizarea unei cooperări între cele două Germanii. Tocmai pentru faptul că 

preşedintele De Gaulle preconizează o politică de cooperare între ţările 

europene, în vederea construcţiei unei Europe prospere şi independente, socotim 

că un pas în această direcţie ar putea fi stabilirea unor relaţii normale cu cele 

două state germane.  

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a subliniat apoi importanţa şi aprecierea 

deosebită pe care ţara noastră o acordă relaţiilor cu Franţa, relaţii bazate pe 

vechi tradiţii istorice, şi care constituie astăzi un element important al cooperării 

şi îmbunătăţirii climatului politic în Europa. Relevând faptul că preşedintele De 

Gaulle a caracterizat U.R.S.S. ca fiind un stâlp esenţial al edificiului european, 

preşedintele Nicolae Ceauşescu a spus că după părerea sa, Franţa reprezintă, de 

asemenea, un pilon de bază al Europei. 

Generalul Charles de Gaulle a subliniat apoi că factorul care inspiră 

întreaga politică franceză, care reprezintă totul pentru Franţa este pacea. Franţa a 

pierdut atâţia oameni şi bunuri în ultimii 150 de ani din cauza războaielor încât 

nimic nu este mai important decât pacea, pentru ca ea să-şi poată reface 

substanţa şi puterea. Dorinţa arzătoare de pace se găseşte la baza tuturor 

acţiunilor întreprinse de Franţa pe plan internaţional. Aceasta face ca Franţa să 

fie complet opusă politicii blocurilor, deoarece grupând un număr de state în 

jurul unor mari puteri rivale, blocurile nu fac decât să menţină o stare de 

încordare şi neîncredere şi să cuprindă în germen elementele unor noi conflicte. 

 

 
 

Preşedintele Richard Nixon şi Henry Kissinger 

îl vizitează pe Charles de Gaulle (1969) 

 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a scos în evidenţă faptul că politica 

Franţei este apreciată şi înţeleasă în ţara noastră în sensul precizărilor făcute de 
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preşedintele De Gaulle. România consideră, de asemenea, că blocurile politico-

militare constituie o piedică în calea cooperării şi a păcii. De aceea ea se 

pronunţă împotriva blocurilor, socotind că lichidarea acestora ar contribui într-o 

însemnată măsură la normalizarea situaţiei din Europa. Politica ţării noastre este 

o politică de pace şi cooperare cu toate ţările. Ea doreşte să fie găsite căile 

pentru lichidarea blocurilor şi pentru promovarea dezvoltării independente a 

statelor. 

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a arătat apoi că este de acord cu ceea ce 

preşedintele De Gaulle a afirmat în privinţa Statelor Unite ale Americii – anume 

că ele duc o politică de dominaţie şi că este necesar să se acţioneze pentru ca 

ace4astă politică să nu poată dăuna omenirii. O asemenea acţiune nu se poate 

înfăptui decât prin dezvoltarea independenţei politice şi economice a statelor şi 

prin afirmarea rolului pe care ele sunt chemate a-l juca.  

România doreşte să dezvolte relaţiile sale cu toate ţările în curs de 

dezvoltare. Ea are legături bune cu toate ţările din Asia, America Latină, cu 

ţările arabe, în ciuda faptului că, cu prilejul evenimentelor de anul trecut, noi am 

adoptat o atitudine diferită de a celorlalte ţări socialiste. Noi socotim că statele 

arabe au perspective de dezvoltare şi că ele trebuie ajutate să se dezvolte din 

punct de vedere economic şi social, pentru a-şi aduce o contribuţie cât mai 

substanţială la cauza păcii şi progresului omenirii. 

În încheierea convorbirii, cei doi şefi de state şi-au exprimat satisfacţia 

pentru modul sincer şi deschis în care a decurs convorbirea, apreciind că 

discuţiile avute au contribuit la precizarea poziţiilor celor două părţi cu privire la 

diferite aspecte ale activităţii internaţionale. 

Preşedintele Charles de Gaulle şi-a exprimat părerea că există toate 

condiţiile pentru intensificarea cooperării româno-franceze în toate domeniile şi 

a spus că ar fi bine să se realizeze un progres şi în domeniul armonizării, 

concertării politicii celor două ţări. 

 
(Arhivele Militare ale României, fond Comitetul Executiv C.C. al P.C.R.,  

dosar nr. 1314/1968, f. 2-16; Dinică Ciobotea, Ileana Marinaş, Din istoria relaţiilor 

româno-franceze. Charles de Gaulle la Craiova, p. 67-75). 
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NEGOCIERILE ISTORICE CEAUŞESCU – NIXON  

(2-3 AUGUST 1969) 

Evoluţia raporturilor politico-diplomatice, economice şi culturale 

româno-americane anterior anului 1939, iar apoi în cursul celui de-al doilea 

război mondial şi după 1945 ne-a preocupat, mai ales că am avut posibilitatea 

de-a efectua cercetări în marile biblioteci şi arhive de peste Ocean
1
. 

Problematica s-a aflat de-a lungul anilor în atenţia unor prestigioşi istorici 

români şi străini, îndeosebi americani, studiile lor concretizându-se în relevante 

contribuţii, datorate lui Keith Hitchins, Stephen Fischer-Galati, Joseph C. 

Campbell, Frederick Kellogg, V. F. Dobrinescu, I. Stanciu, Paul D. Quinlan, 

David B. Funderburk, Vlad Georgescu, K. Jowitt, J. F. Brown, Stephen D. 

Kertesz, Bennett Kovrig, Geir Lundestad, Richard F. Staar, Katherine Verdery, 

Paul Michelson, Walter M. Bacon Jr., G. Bobango, Kurt D. Treptow, Radu 

Florescu, George Ursul, Larry Watts, L. Kristoff, Gh. I. Florescu
2
, Lucian Roşu 

şi Sorin Pârvu
3
, iar, la urmă dar nu în ultimul rând, Joseph F. Harrington şi 

Bruce J. Courtney, cărora le datorăm un masiv şi sistematic studiu acoperind 

ultimele decenii ale veacului trecut
4
. Dintre marile probleme care au compus 

„dosarul” româno-american al anilor 1940-1950 cei doi autori au în vedere cu 

prioritate: comunizarea României, petrolul, originile şi implementarea Tratatului 

de Pace de la Paris din 1947, drepturile omului, rosturile Bucureştilor în 

gestionarea relaţiilor Washingtonului cu Moscova, Beijing, Hanoi, Tel Aviv şi 

lumea arabă, acordurile economice şi financiare bilaterale, clauza „naţiunii celei 

                                      
1
 Vezi, de exemplu, Gh. Buzatu, editor, Românii in arhivele Americii, Iaşi, 

Editura Moldova, 1992; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010; Gh. Buzatu, 

Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, editori, Românii in arhivele străine, I-II, Iaşi, Tipo 

Moldova, 2009; Gh. Buzatu, România şi trusturile petroliere internaţionale până la 

1929, Iaşi, Editura Junimea, 1981; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010; 

idem, A History of Romanian Oil, I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004-2006; 

idem, România şi Marile Puteri, 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003; 

ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010; idem, coordonator, Actul de la 23 

august 1944 în context International. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

şi Enciclopedică, 1984; ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. 
2
 Acesta a valorificat în 1993 un amplu studiu istoriografic şi o bibliografie a 

relaţiilor româno-americane. 
3
 Sub coordonarea acestuia s-a iniţiat nu demult tipărirea unui remarcabil 

Dicţionar de scriitori nord-americani, I, Iaşi, Institutul European, 2008. 
4
 Vezi Relaţii româno-americane, 1940-1990, traducere, Iaşi, Institutul 

European, 2002, 591 p. (ed. originală – New York, 1991). 



 540 

mai favorizate” (acordarea, menţinerea şi suspendarea ei), evenimentele din 

decembrie 1989.  

Referitor la vizita istorică a lui Richard Nixon în România, Harrington şi 

Courtney reţin două motive cardinale care au justificat turneul Preşedintelui 

S.U.A. din 2-3 august 1969 la Bucureşti ca răspuns la invitaţia lui Nicolae 

Ceauşescu: hotărârea cu care liderul comunist de la Bucureşti îşi călăuzea ţara 

„pe drumul independent pe care-l alesese”
5
, iar, în ordinea secundă, dat fiind că 

Bucureştii se dovediseră „o poartă către China”
6
, după cum şi către Vietnam, 

după cum a rezultat în urma dezbaterilor Nixon-Ceauşescu-Maurer-Kissinger de 

la Bucureşti din 3 august 1969
7
.  

Turneul diplomatic a fost în integralitatea lui un triumf, Nixon însuşi 

declarând cotidianului „The New York Times” din 4 august 1969 că „aceasta a 

fost cea mai emoţionantă experienţă pe care am avut-o, din cele peste 50 de ţări 

pe care le-am vizitat … Oamenii ieşiseră în stradă cu sutele de mii şi nu din 

ordinul guvernului, ci pentru a aclama şi a ovaţiona”
8
. Efectele s-au resimţit 

imediat şi vizibil asupra Washingtonului, în sensul că „succesul vizitei lui Nixon 

în România i-a determinat pe câţiva congresmeni să facă cereri insistente pentru 

acordarea <<clauzei naţiunii celei mai favorizate>> României …”
9
 

 

 

ANEXĂ 

 

Notă privind 

convorbirile dintre tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

şi Richard M. Nixon, Preşedintele Statelor Unite ale Americii 

 

Bucureşti, 2 august 1969 

Întâlnirea celor două delegaţii 

 

Nicolae Ceauşescu: Vă rog să-mi permiteţi să vă salut în numele 

Consiliului de Stat şi al guvernului nostru şi să-mi exprim satisfacţia în legătură 

cu vizita pe care o faceţi în România. Nădăjduim că întâlnirea şi convorbirile 

noastre se vor solda cu rezultate pozitive pentru relaţiile dintre ţările noastre şi 

pentru căutarea căilor de îmbunătăţire a situaţiei internaţionale. 

Richard Nixon: Împărtăşesc părerea Preşedintelui Ceauşescu în ceea ce 

priveşte obiectivul convorbirilor noastre. 

                                      
5
 Ibidem, p. 272. 

6
 Ibidem, p. 277. 

7
 Vezi infra minuta întrevederii. 

8
 Apud ibidem, p. 280-281. 

9
 Ibidem, p. 281. 
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Am aşteptat cu interes să vă întâlnesc din nou. Îmi amintesc cu plăcere 

de convorbirile noastre din 1967, când am abordat chestiuni privind atât relaţiile 

bilaterale, cât şi evenimentele internaţionale. În cursul primei mele călătorii în 

Europa şi în Asia, mi-am dat seama că este foarte util să avem convorbiri şi la 

nivel de miniştri de Externe şi ambasadori. Sper că, având în vedere contactul 

stabilit între noi în 1967, acum, când amândoi deţinem funcţia de preşedinte, 

vom reuşi să punem temelia unor relaţii tot mai bune între ţările noastre, în 

interesul celor două popoare şi al păcii în general. 

Nicolae Ceauşescu: Sunt întru totul de acord cu cele spuse de dl. Nixon. 

* 

Întâlnirea în cadrul restrâns 

 

(Au participat: Ion Gheorghe Maurer şi Henry Kissinger). 

Nicolae Ceauşescu: După obiceiul românesc, noi ascultăm la început pe 

oaspeţi ce au de spus, iar apoi ne expunem şi noi părerea. Desigur, dacă doriţi, 

putem stabili şi o altă procedură. 

Richard Nixon: Sunt gata să procedăm în orice mod. Aş sugera ca 

întreaga gamă a discuţiilor să includă chestiunile bilaterale – relaţiile 

comerciale, culturale, consulare etc. –, iar apoi să discutăm probleme mai 

generale referitoare la pacea în lume, la relaţiile Est-Vest, la Vietnam, unde 

domnul prim-ministru Maurer a avut o contribuţie atât de însemnată. Mai 

sugeraţi şi alte teme pentru discuţii?  

Nicolae Ceauşescu: Să începem cu cele propuse de dvs. şi dacă vor 

apărea şi altele, vom vedea. 

Richard Nixon: Bine! 

Noi am examinat unele probleme privind relaţiile bilaterale şi am dat 

dispoziţiuni aparatului meu şi celor de la Departamentul de Stat să elaboreze un 

program constructiv de abordare a acestor chestiuni. Dacă doriţi, am putea să ne 

referim la ele, pentru ca, la sfârşitul discuţiilor noastre, să facem, eventual, unele 

declaraţii. De exemplu, după câte înţeleg, ambele părţi sunt gata să semneze o 

înţelegere culturală. În ce mă priveşte, aş dori să văd o extindere cât mai mare a 

schimburilor dintre România şi Statele Unite. 

Nicolae Ceauşescu: Noi apreciem că, în ultimii ani, relaţiile dintre 

România şi Statele Unite au cunoscut un anumit progres. Însă, în raport cu 

înţelegerile realizate verbal, în practică s-a făcut puţin. Sunt de acord în ceea ce 

priveşte importanţa acestei înţelegeri culturale, care s-ar putea semna într-un 

timp foarte scurt. În acest fel, se va deschide o cale pentru dezvoltarea relaţiilor 

dintre noi. Dar, aceasta reprezintă numai o parte a posibilităţilor existente. 

Richard Nixon: O mică parte! 

Nicolae Ceauşescu: Noi acordăm o mare importanţă cooperării în 

domeniul ştiinţei şi tehnicii, pentru că aceasta are un rol decisiv în dezvoltarea 

oricărei ţări. Succesele S.U.A. în această privinţă sunt binecunoscute. 
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Richard Nixon: Aş fi bucuros dacă s-ar putea ca dl. Dubridge, 

consilierul meu ştiinţific, să aibă un schimb de păreri cu experţii dvs., pentru a 

analiza posibilităţile de cooperare existente în acest domeniu. Dacă sunteţi de 

acord, am putea aranja ca el să vină la Bucureşti. 

Nicolae Ceauşescu: De acord, am saluta asemenea discuţii. 

Richard Nixon: Foarte bine, atunci dr. Kissinger va aranja cu 

ambasadorul dvs. detaliile acestei vizite. 

Nicolae Ceauşescu: Ne interesează mult industria chimică, domeniu în 

care Statele Unite sunt foarte avansate. De asemenea, ne interesează fizica, 

energia nucleară. Desigur, nu este în intenţia noastră să producem bombe 

atomice, dar vrem să folosim din plin energia atomică în scopuri paşnice. 

Richard Nixon: Suntem gata să vă ajutăm. 

Nicolae Ceauşescu: O altă chestiune se referă la schimburile economice. 

Nivelul schimburilor dintre noi este destul de scăzut: Aici, sunt câteva 

probleme pe care aş dori să le ridic: În primul rând, suntem interesaţi să 

beneficiem de unele licenţe şi utilaje produse în S.U.A. Aceasta ridică însă două 

chestiuni – să se dea aprobare pentru livrarea lor în România şi să se găsească 

mijloacele pentru ca EXIMBANK să acorde credite pentru acoperirea acestor 

livrări. 

În al doilea rând, se pune problema exportului României în S.U.A., 

pentru a putea plăti aceste importuri. Aici, ajungem la chestiunea <<clauzei 
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naţiunii celei mai favorizate>> sau, cel puţin, la acordarea unor înlesniri care să 

faciliteze comerţul nostru. 

Richard Nixon: Am studiat aceste probleme şi sunt gata să indic unele 

măsuri noi pe care am putea să le întreprindem. 

Problema <<clauzei>> ar reclama o hotărâre din partea Congresului. 

Aceasta ar ridica unele întrebări delicate, ca urmare a războiului din Vietnam. 

Ştiu că România trimite relativ puţine mărfuri în Vietnam; totuşi, ar fi dificil să 

obţinem acum aprobarea Congresului pentru a se acorda <<clauza>> unei 

naţiuni care face comerţ cu Vietnamul, mai ales că este vorba şi de mărfuri 

strategice. Aceasta ridică o problemă politică. 

Henry Kissinger: Aceleaşi probleme se pun şi în legătură cu 

EXIMBANK. Pe de o parte, Băncii îi este interzis să finanţeze exporturile în 

ţările comuniste, iar pe de altă parte, există şi un amendament care se referă la 

orice ţară care face comerţ cu Vietnamul de Nord. 

Richard Nixon: Desigur, vom discuta mai târziu despre Vietnam. 

Acum, aş dori însă să-mi exprim speranţa că noi vom depăşi această problemă 

şi, în acest fel, drumul va fi curăţat pentru numeroase acţiuni pozitive. 

Eu mă pronunţ pentru ca României să i se acorde <<clauza naţiunii celei 

mai privilegiate>> şi, de îndată ce vom înlătura din cale problemele politice, 

vom soluţiona în mod expeditiv această chestiune. Eu pot face însă ceva chiar în 

condiţii actuale; fără a fi nevoit să mă adresez Congresului, pot schimba statutul 

României în comerţul cu noi, în sensul acordării unor licenţe directe. Eu voi face 

acest lucru. În ceea ce priveşte Banca, în măsura în care pot acţiona pe cale 

administrativă, voi lua în consideraţie această posibilitate. Dr. Kissinger, 

împreună cu Departamentul de Stat şi cu Ministerul Comerţului, va studia aceste 

probleme. Altele, unde se cere aprobarea Congresului, le vom reglementa atunci 

când vom înlătura din cale chestiunea vietnameză. Aş vrea să ştiţi că mă pronunţ 

în favoarea extinderii comerţului şi acordării de credite României ca şi altor ţări 

care sunt interesate. Aceasta este politica mea şi cred că este bine să facem un 

început aici. Aş dori ca actuala mea vizită să constituie începutul unei noi etape 

în relaţiile cu România. 

Nicolae Ceauşescu: Salut această declaraţie. România este interesantă să 

dezvolte relaţiile sale cu S.U.A., ca şi cu alte state. Avem un program de 

dezvoltare destul de interes, facem eforturi mari pe seama poporului român, 

investim 30% din venitul nostru naţional. Desigur, pentru a menţine un intens 

ritm de dezvoltare – mai ales în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice 

contemporane – sunt necesare eforturi mari, susţinute. Este firesc că dorim să 

folosim experienţa, cunoştinţele şi tehnologia altor ţări, inclusiv – dacă este 

posibil – a Statelor Unite. 

Richard Nixon: Doresc să ştiţi, domnule Preşedinte, că noi înţelegem că 

România trebuie să urmărească realizarea propriilor ei interese. 

În măsura în care o asemenea asistenţă poate fi obţinută dintr-o ţară ca 

U.R.S.S., este în interesul României să o obţină, după cum, dacă este necesar să 
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se obţină acest sprijin din partea S.U.A., aceasta este, de asemenea, în interesul 

României. 

Poziţia mea în această privinţă este diferită de cea a Administraţiilor 

anterioare. Eu nu spun că, dacă sunteţi prietenul S.U.A., trebuie să fiţi inamicul 

altcuiva. Conţinutul şi caracterul relaţiilor României cu alte state este treaba dvs. 

Noi suntem interesaţi numai în prietenia dintre cele două ţări ale noastre, în 

dezvoltarea relaţiilor dintre noi, în interesul reciproc al popoarelor român şi 

american. 

Nicolae Ceauşescu: Problema relaţiilor cu S.U.A. o plasăm în contextul 

relaţiilor pe care România le are cu U.R.S.S., cu China, cu alte ţări socialiste, ca 

şi cu ţările capitaliste, deci în contextul unor relaţii de largă cooperare cu toate 

statele, de natură să conducă la dezvoltarea multilaterală a colaborării 

internaţionale. 

Privim relaţiile cu S.U.A. ca relaţii între două state cu regimuri social-

politice diferite, dar care doresc să dezvolte raporturi normale de cooperare, pe 

bază de egalitate şi avantaj reciproc. Ştim ce reprezintă Statele Unite. Dacă vom 

putea să dezvoltăm asemenea relaţii, va fi bine, iar dacă aceasta nu va fi posibil, 

vom fi oricum prieteni. Noi considerăm că relaţiile noastre cu S.U.A. nu trebuie 

să fie condiţionate de altceva decât de dorinţa comună ca ele să corespundă 

intereselor reciproce. Ştim că nimeni în S.U.A. nu vrea să facă afaceri în 

pierdere şi nici noi nu dorim să pierdem. Acesta este principiul pe care am vrea 

să construim relaţiile dintre noi şi credem că este ceea ce doriţi şi dvs. 

Dacă vom găsi în S.U.A. ceea ce dorim să achiziţionăm şi dacă vor 

exista condiţii bune pentru afaceri, atunci vom cumpăra. Ce nu vom găsi, vom 

lua din altă parte. Vrem, de exemplu, să cumpărăm din S.U.A. procedeele şi 

instalaţiile de fabricaţie de apă grea şi de cauciuc izoprenic; vrem să dezvoltăm 

relaţii de colaborare în domeniul electronicii, maşinilor de calcul şi comandă, 

precum şi în alte domenii. 

 

 
 

Sărbătorirea Centenarului Academiei Române 

(Fototeca online a comunismului românesc, 455/1966) 
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Până acum, am achiziţionat unele mărfuri, ce-i drept unele indirect. 

Cunoaştem că una din firmele care ne-a vândut o instalaţie a fost chiar 

<<pedepsită>>, cu vreo opt ani în urmă. Am vrea să găsim modalităţi ca 

oamenii de afaceri americani să poată vinde în România, fără să le fie teamă că-i 

pedepsiţi, iar noi să nu fim în situaţia de a obţine indirect produse americane, în 

fapt, nu cerem condiţii speciale, ci un tratament normal care se obişnuieşte în 

viaţa internaţională. În ce priveşte regimul politic, poporul român a făcut deja o 

alegere fermă şi nu vrem să luăm nimic de la dvs. 

Richard Nixon: Politica mea este că orice ţară, oriunde s-ar afla, poate fi 

prietenul nostru fără a fi inamicul altcuiva. Înţelegem că deosebirile de sistem 

ridică unele problemei inclusiv financiare, dar cred că ceea ce trebuie să facem 

este să explorăm orice domeniu care prezintă şanse de acord pentru a dezvolta 

relaţiile economice. Acţionând în acest mod am fi obţinut, de exemplu, succese 

mari în schimburile cu Iugoslavia.  

Nicolae Ceauşescu: La timpul respectiv şi cu Polonia. 

Richard Nixon: Este adevărat, dar ulterior nu s-a mai progresat din 

cauza unor obstacole politice. Unul din motivele pentru care am acceptat 

invitaţia să vin aici a fost de a avea aceste discuţii sincere, pentru a vedea ce 

posibilităţi există ca S.U.A. să aibă relaţii comerciale şi de altă natură mai bune 

cu România şi cu alte ţări din Europa răsăriteană. 

Ca să spun lucrurilor pe nume, evenimentele din Cehoslovacia [din 

august 1968, n.n.] au făcut să dea înapoi unele dintre progresele realizate în 

domeniul extinderii contactelor şi a comerţului dintre S.U.A. şi Europa 

răsăriteană. 

Nădăjduiesc că această vizită ar putea reprezenta un punct de plecare 

pentru o nouă etapă în relaţiile noastre cu aceste ţări. Poate că reuşim să stabilim 

un exemplu în relaţiile noastre cu România, care ar putea fi urmat şi de alte ţări. 

Nicolae Ceauşescu: Aş dori să relev că noi concepem relaţiile cu 

S.U.A., ca de altfel şi cu alte state, nu ca nişte relaţii îndreptate împotriva unei 

alte ţări. 

Îmi amintesc că şi în 1967 [la primirea lui Nixon, n.n.] am spus că noi 

pornim de la faptul că dezvoltarea relaţiilor cu unele state nu înseamnă deloc că 

noi scădem ritmul relaţiilor cu altele sau că aceasta trebuie să dăuneze altor ţări. 

Aş dori să exprim satisfacţia mea în legătură cu faptul că, în fond, şi dvs. 

aveţi acelaşi punct de vedere. 

Richard Nixon: Permiteţi să vă întreb ceva. Noi încercăm acum să 

găsim modalităţi pentru a negocia cu Uniunea Sovietică în legătură cu 

dezarmarea, încercăm să obţinem ajutorul sovieticilor în căutarea căilor de 

rezolvare a crizei din Orientul Apropiat şi, în general, dorim să dezvoltăm relaţii 

bune cu U.R.S.S. 

Consideraţi oare, domnule Preşedinte – şi nu doresc prin aceasta să pun o 

întrebare stânjenitoare – că <<Doctrina Brejnev>> reprezintă un element care ar 

putea să vă creeze dificultăţi în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor dvs. 

culturale şi comerciale cu S.U.A.? 
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Preţuim prietenia cu România. În acelaşi timp însă, nu am dori să punem 

România într-o situaţie delicată sau dăunătoare în relaţiile cu vecinii săi. Am 

remarcat, atunci când s-a anunţat ştirea călătoriei mele în România, că s-au făcut 

unele speculaţii în sensul că U.R.S.S. nu ar fi agreat această vizită. Nouă, 

sovieticii nu ne-au spus nimic. 

Aş dori să-mi spuneţi cum vedeţi relaţiile dvs. cu celelalte ţări din grupul 

socialist, pentru a şti cât de departe putem merge în relaţiile noastre, fără a vă 

incomoda în raporturile dvs. cu vecinii. 

Nicolae Ceauşescu: O să vă răspund deschis, fără nici un fel de 

diplomaţie. 

În ce priveşte România, dezvoltarea relaţiilor cu S.U.A. nu ne poate 

deranja în nici un fel, având în vedere că noi concepem aceste relaţii ca relaţii 

bazate pe egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne şi care nu sunt 

condiţionate în nici un fel de ceea ce face România în raporturile sale cu alte 

state. 

Pornind de la aceste principii, noi avem relaţii dezvoltate cu R.F.G., care 

ocupă primul loc în relaţiile noastre economice cu ţările occidentale; avem, de 

asemenea, relaţii dezvoltate cu Franţa, cu Anglia, cu Italia şi alte ţări. 

Toate acestea nu au deranjat şi nu pot deranja pe nimeni. De altfel, şi 

Uniunea Sovietică are relaţii similare cu state occidentale. Din acest punct de 

vedere, noi nu vedem cum dezvoltarea relaţiilor cu S.U.A. ar putea să ridice 

vreo problemă pentru România. Poate pune unele probleme pentru dvs. 

Cunosc despre tratativele sovieto-americane privind dezarmarea, 

Orientul Mijlociu şi alte probleme internaţionale. Înţelegem importanţa acestor 

discuţii şi preocuparea Statelor Unite şi Uniunii Sovietice ca ele să ducă la 

rezultate pozitive. În ce ne priveşte, noi suntem cel puţin tot atât de interesaţi să 

se ajungă la asemenea rezultate. 

Aş dori însă să vă expun părerea mea în această privinţă, ca de altfel şi 

părerea altora, inclusiv aliaţi ai dvs., cu care am avut prilejul să discutăm. 

Noi considerăm că înţelegerea sovieto-americană nu trebuie să fie în 

detrimentul intereselor altor state, ci să contribuie la dezvoltarea independentă a 

fiecărei ţări, la promovarea unor raporturi de echitate şi justiţie în relaţiile 

internaţionale. Această preocupare o au multe ţări, atât dintre aliaţii dvs., cât şi 

ţările neutre. Nu cred că o asemenea politică ar avea o perspectivă îndelungată, 

deoarece, dacă privim desfăşurarea fenomenelor internaţionale, vom vedea că 

popoarele nu mai doresc ca în spatele lor, în detrimentul lor să se rezolve vreo 

problemă care le priveşte în mod nemijlocit. Este convingerea noastră că 

dezvoltarea relaţiilor dintre ţările mari, rezolvarea de către ele a unor probleme 

internaţionale, poate fi eficace numai dacă se ţine seama şi de interesele 

celorlalte state. 

În acest context, aş vrea să spun că pentru noi nu este valabilă nici o 

<<doctrină>> a suveranităţii limitate. 

Noi avem relaţii bune cu U.R.S.S., apreciem în mod corect locul acestor 

relaţii în politica noastră şi vrem să le dezvoltăm. În acelaşi timp, suntem 
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animaţi de dorinţa de a dezvolta relaţiile cu toate celelalte state socialiste. Dar, 

în ceea ce priveşte modul în care să acţioneze România, dorim să hotărâm noi, 

aici, la Bucureşti, şi nimeni altcineva, la Moscova, Washington sau Pekin şi nici 

la Paris, nici la Londra, nici în altă parte. 

Richard Nixon: Consideraţi că riscaţi ceva, urmărind această linie 

politică, pe care eu o consider corectă? 

Nicolae Ceauşescu: Ce putem risca? 

Richard Nixon: Depinde de modul în care se interpretează poziţia 

adoptată de sovietici în problema <<suveranităţii limitate>>. 

Nicolae Ceauşescu: Ei au negat că ar fi autorii acestei teze, au spus că ea 

ar fi o invenţie a reacţiunii. 

România, în discuţiile sale din acest an cu ţările participante la Tratatul 

de la Varşovia şi membre ale C.A.E.R., a discutat deschis toate problemele şi 

principiile relaţiilor dintre aceste state. Am ajuns la înţelegeri acceptabile şi 

suntem hotărâţi să le respectăm şi să acţionăm pe această bază, dar doresc să 

subliniez că, în ceea ce priveşte independenţa şi suveranitatea României, noi 

considerăm că acestea sunt probleme care nu pot fi puse în discuţie de nimeni. 

Richard Nixon: Aş vrea să vă spun ceva foarte deschis. O parte din 

presa americană a afirmat că, venind aici, eu aş dori să incomodez România în 

relaţiile ei cu Uniunea Sovietică. Aceasta nu este adevărat. Eu doresc relaţii 

bune atât cu Uniunea Sovietică, cât şi cu România, tratându-le pe amândouă ca 

ţări egale şi independente. Noi nu dorim să declanşăm acţiunea unor forţe 

împotriva sovieticilor şi nici să subminăm Tratatul de la Varşovia. Vrem relaţii 

bune cu toate statele care doresc aceasta, tratându-le pe fiecare în parte, de la caz 

la caz. Este corect ceea ce spun, domnule Kissinger? 

Henry Kissinger: Este corect, domnule Preşedinte.  

Nicolae Ceauşescu: Salut această idee. Noi nici un moment nu am văzut 

lucrurile altfel. Dacă am fi avut impresia că dl. Nixon vrea să vină în România 

cu dorinţa de a ne convinge să ne slăbim alianţele cu statele prietene, să 

schimbăm preocupările noastre interne, probabil că nici nu am fi căzut de acord 

asupra acestei vizite. 

Şi eu aş dori ca între noi lucrurile să fie spuse în mod clar, pentru că 

atunci relaţiile noastre pot fi bune. 

Richard Nixon: Cred că ar fi foarte bine, domnule Ceauşescu, dacă aţi 

transmite şi colegilor dvs. din Europa răsăriteană cele spuse de mine. 

Nicolae Ceauşescu: Aş dori să subliniez încă o dată, că noi pornim de la 

faptul că relaţiile dintre România şi S.U.A. nu pot pune în discuţie relaţiile 

noastre cu alte state. Este adevărat că prietenii noştri sovietici au fost puţin jenaţi 

la realizarea acordului privind vizita dvs. în România. Noi i-am informat cu 36 

de ore înaintea anunţului oficial. Ei nu ne-au spus nimic. Nici bine, nici rău. Din 

acest punct de vedere, nici un fapt sau vorbă de-a lor nu ar putea fi interpretate 

ca un dezacord cu ceastă vizită. Trebuie să avem în vedere că trăim într-o epocă 

de adânci transformări, care se succed uneori cu mare repeziciune. În paralel, se 

desfăşoară şi un proces de acomodare cu noile realităţi, iar unora le vine destul 
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de greu să se acomodeze. Lumea merge totuşi înainte, vechile concepţii trebuie 

să dispară şi vor dispărea. 

Astăzi, pe primul loc în lume se situează Statele Unite şi Uniunea 

Sovietică. În 1967, aţi spus că ar putea să apară noi ţări care să aspire la primul 

loc.  

Richard Nixon: China? 

Nicolae Ceauşescu: Nu numai China, mai sunt şi alţii. Este greu de 

presupus că lumea se va opri aici. Oamenii trebuie să înţeleagă sensul 

schimbărilor care au loc în lume, nu în secole, ci în zeci de ani, iar uneori chiar 

şi mai rapid. 

Dacă liderii politici vor înţelege acest lucru şi vor înţelege că pacea şi 

cooperarea pot fi înfăptuite numai ţinând seama de interesele şi aspiraţiile 

tuturor popoarelor, atunci se vor putea face paşi mari în direcţia normalizării 

vieţii internaţionale. Cu ajutorul forţei lucrurile nu pot fi oprite. Dimpotrivă, 

folosirea forţei poate genera doar o reacţie care va conduce la schimbări şi mai 

rapide. 

Henry Kissinger: Sunt de acord cu analiza domnului Ceauşescu. Istoria 

arată că nici un echilibru de forţe nu a avut caracter de permanenţă şi ar fi cu 

totul neobişnuit dacă actualele realităţi s-ar opri pentru totdeauna la acest stadiu. 

Simpla posedare a unor arme foarte puternice creează, desigur, o poziţie 

confortabilă, dar care poate împiedica pe cel în cauză să se adapteze noilor 

realităţi. Dar dacă vrem să facem o schimbare, trebuie să adaptăm relaţiile 

internaţionale noilor realităţi ce au apărut în lume, să înţelegem că această 

schimbare trebuie să fie realizată prin cooperarea tuturor statelor. De altfel, 

aceasta a fost tema principală a discuţiilor Preşedintelui Nixon în recentul său 

turneu în Asia. 

Richard Nixon: Aş vrea să vă prezint acum, domnule Ceauşescu, unele 

consideraţiuni privind politica noastră în Asia, în primul rând faţă de China şi 

Uniunea Sovietică şi apoi faţă de Vietnam. Aş dori, desigur, să ascult şi părerea 

dvs. şi a domnului Maurer în legătură cu aceste chestiuni. 

Nicolae Ceauşescu: Suntem gata să vă ascultăm cu atenţie, domnule 

Preşedinte, dar înainte de a trece la aceste probleme, primul ministru Maurer ar 

vrea să răspundă la unele chestiuni ridicate de dvs. anterior. 

Ion Gheorghe Maurer: Întrebarea pe care aţi pus-o şi discuţiile ce au 

avut loc între dvs. şi Preşedintele Ceauşescu îmi prilejuiesc o reflecţie. Orice 

acţiune importantă poate duce la aprehensiuni, determinate fie de o înţelegere 

greşită, fie de unele gânduri care sunt deranjate prin această acţiune. În mod 

deschis, nimeni nu poate lua atitudine împotriva relaţiilor dintre state, mai ales 

atunci când ele se bazează pe unele principii. Cum să luptăm însă împotriva 

unor asemenea aprehensiuni? 

În primul rând, dezvoltând aceste relaţii în aşa fel încât să dovedim că nu 

există nici un temei pentru asemenea aprehensiuni. În al doilea rând, să luptăm 

prin intermediul mijloacelor de comunicaţie pentru a demonstra justeţea 

acţiunilor pe care le întreprindem. 
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<<Teoria suveranităţii limitate>> a fost abandonată, în primul rând, 

pentru că a fost condamnată de către toată lumea. Toţi cei care nu au fost de 

acord cu ea au făcut câte ceva în acest sens. 

Nicolae Ceauşescu: Nu sunt întru totul de acord cu primul ministru 

Maurer. <<Teoria suveranităţii limitate>> nu a fost încă abandonată complet. 

Ion Gheorghe Maurer: Să facem totul ca ea să fie abandonată. 

Nicolae Ceauşescu: Este clar însă că această <<teorie>> nu are nici o 

perspectivă. 

Richard Nixon: Statele Unite sunt o putere la Oceanul Pacific şi vor 

continua să joace un rol important în această regiune. Noi nu suntem însă 

interesaţi să creăm un bloc sau să încheiem vreun aranjament în Asia care ar 

putea fi interpretat ca o încercare de îngrădire a Chinei. 

Noi nu recunoaştem China [Populară] şi ne pronunţăm împotriva 

admiterii ei la O.N.U., nu pentru că nu ne place politica ei internă, ci ca o 

consecinţă a politicii care aduce faţă de vecinii săi. 

Brejnev s-a referit, recent, la faptul că a venit timpul pentru a întreprinde 

unele măsuri de securitate colectivă în Asia, la care ar putea participa şi Uniunea 

Sovietică. 

Câţiva lideri asiatici m-au întrebat dacă Statele Unite s-ar ralia Uniunii 

Sovietice pentru a crea un asemenea pact. Voi da, mai târziu, poate chiar în 

cursul acestei luni, un răspuns public la această întrebare, dar aş vrea acum să vă 

împărtăşesc dvs. ceea ce gândesc: ceea ce face Uniunea Sovietică este treaba 

sovieticilor, ceea ce fac Statele Unite este treaba noastră. Cred însă că ar fi greşit 

să ne alăturăm unei acţiuni care să semene cu un condominiu, cu un aranjament 

împotriva Chinei. În 25 de ani, China va avea o populaţie de un miliard, va fi o 

mare putere nucleară; dacă ea va fi îngrădită, izolată din toate părţile, va deveni 

o forţă explozivă extrem de periculoasă, care ar putea să distrugă întreaga 

structură a păcii care va fi fost clădită până atunci. 

Ştim că Uniunea Sovietică are problemele ei cu China. Noi însă nu ne 

vom amesteca în aceste probleme. Politica noastră este de a căuta să avem relaţii 

bune cu Uniunea Sovietică şi, în ultimă instanţă, pe măsură ce China îşi schimbă 

politica faţă de vecinii ei, vom avea relaţii şi cu ea. Acum, însă, dorim să 

păstrăm deschise canalele pentru legături cu China. Aceasta va fi politica mea. 

Sunt conştient de faptul că un miliard de chinezi izolaţi de restul lumii 

reprezintă o bombă cu explozie întârziată care poate să arunce în aer lumea. 

Nicolae Ceauşescu: Am reţinut dorinţa dvs. de a păstra relaţii bune între 

Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Noi suntem de părere că este de dorit ca 

aceste relaţii să fie bune, să se dezvolte în direcţia unei colaborări care să 

contribuie la cauza păcii în lume. Din punctul de vedere al României, relaţiile 

bune dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite nu pot fi decât salutate. Desigur, 

aceasta numai în măsura în care aceste relaţii nu sunt îndreptate împotriva altor 

state. 

Avem fericirea că nu posedăm arme nucleare şi nici nu suntem o ţară
 

asiatică. Suntem departe de Asia şi nu avem interese directe în acea regiune. 
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Desigur, înţelegem interesele Statelor Unite şi Uniunii Sovietice în Asia. Lumea 

în care trăim a devenit însă atât de mică încât, dacă nu va fi pace şi colaborare în 

Asia, acest lucru se va răsfrânge în mod negativ în Europa, cât şi în restul lumii. 

Problemele Asiei, ale păcii în general, nu se pot rezolva fără a se ţine 

seama de existenţa Chinei, fără atragerea ei la soluţionarea acestor probleme. Cu 

cât acest lucru va fi înţeles mai repede, cu atât mai bine. Dar, aceasta presupune, 

în primul rând, ca Statele Unite să renunţe la actuala lor atitudine faţă de China, 

inclusiv în ceea ce priveşte admiterea la O.N.U. şi recunoaşterea acesteia. 

De fapt, dvs. recunoaşteţi China. Azi, ea are aproape 800 de milioane de 

locuitori, iar în 1990, va avea un miliard. Oricum, nu se poate să nu se înţeleagă 

şi să nu se pornească de la această realitate. Dar, China nu este singura ţară din 

Asia care trebuie luată în seamă. Acolo, există şi India, cu 500 milioane de 

locuitori, există şi Japonia, ţări care nu pot concepe să trăiască decât în 

cooperare. Trebuie deci să privim problema în toată complexitatea ei. 

Dumneavoastră aţi spus că nu aveţi obiecţiuni faţă de regimul intern din 

China, dar că rezervele dvs. pornesc de la faptul că ea duce o politică externă 

care pune în pericol pacea şi securitatea vecinilor. 

Richard Nixon: Da, m-am referit la Coreea, Taiwan, Indonezia, la 

vecinii Chinei, în general. 

Nicolae Ceauşescu: Se ştie însă prea bine că, în general vorbind, de 

mult, de foarte mult timp, China n-a mai avut războaie cu vecinii săi, războaie 

care să fi fost declanşate de ea. 

Henry Kissinger: Dacă privim istoria Chinei, cu totul independent de 

comunism, vom vedea că întotdeauna China a tratat vecinii săi ca vasali, sau a 

fost atât de slabă încât a fost supusă de alţii. În orice caz, China nu are nici o 

experienţă istorică în a avea relaţii de egalitate cu alte state. 

Richard Nixon: Nu putem schimba poziţia noastră faţă de China, acum. 

Dar, vreau să vă spun că, privind în perspectivă, ne dăm seama pe deplin că 

China este o realitate şi nu poate fi pace dacă China nu participă la clădirea 

acestei păci. Pentru acest motiv, Statele Unite nu se vor alătura unui bloc menit 

să îngrădească China. 

Nicolae Ceauşescu: Ne vreau să mă angajez acum într-o dispută 

referitoare la istorie. Desigur, putem discuta cine are dreptate. În orice caz, este 

cert că, după cel de-al doilea război mondial, China nu a ameninţat şi nu 

ameninţă pe nimeni. În Coreea, ştiţi prea bine ce s-a întâmplat. 

Richard Nixon: Am menţionat Coreea pentru că este o problemă 

politică în America. 

Nicolae Ceauşescu: China şi-a retras trupele din Coreea, ceea ce 

reprezintă, cred, o dovadă concludentă a respectului ei faţă de suveranitatea altor 

state. Cunosc câte ceva despre modul în care gândesc conducătorii chinezi. 

Primul ministru Maurer a fost acolo mai recent decât mine şi poate vă va 

prezenta şi dânsul părerea sa. Cred că pot afirma cu siguranţă că ei nu se 

gândesc în orice caz să atenteze la suveranitatea altor ţări. Fireşte, chinezii sunt 

un popor mare, cu bogate tradiţii în istoria civilizaţiei umane şi ei se mândresc 
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cu aceasta; există şi neîncrederea tradiţională pe care nu numai chinezii, dar şi 

alte popoare asiatice o au faţă de cei care au dus o politică de cotropire în Asia. 

Noi apreciem că, dacă faţă de China se va duce o politică raţională, de 

respect, dacă i se va recunoaşte egalitatea şi locul ce i se cuvine de drept în 

concertul naţiunilor, se va face un mare pas în direcţia atragerii Chinei la 

soluţionarea problemelor internaţionale. 

Problema Taiwanului este, fără îndoială, o piedică în dezvoltarea 

relaţiilor dintre China şi Statele Unite. Dacă îmi permiteţi, aş dori să-mi exprim 

părerea şi în legătură cu situaţia din ţările vecine Chinei, la care v-aţi referit dvs. 

Am convingerea că ar trebui revizuită concepţia mai veche despre 

dezvoltarea acestor state. Multe dintre ele sunt state înapoiate din punct de 

vedere economic, cu regimuri aproape feudale, sau cu puternice rămăşiţe 

feudale. Este de înţeles că problema progresului lor economic şi social preocupă 

forţele interne, chiar burghezia din aceste ţări. Frământările sociale de acolo 

sunt, în consecinţă, un produs al procesului intern şi nicidecum rezultatul unui 

amestec străin. 

Ştiţi prea bine că forţele care s-au pronunţat pentru schimbarea unei 

anumite stări de lucruri, pentru progres economic şi social au căutat sprijin 

oriunde li s-a acordat. În fond, şi S.U.A. au fost ajutate de Franţa în războiul de 

independenţă. Părerea noastră este că nu trebuie sprijinite forţele cele mai 

retrograde din aceste ţări. Asta nu poate aduce nimic bun, nici Statelor Unite, 

nici păcii generale. În orice caz, ceea ce este vechi va dispărea şi nici un sprijin 

nu poate împiedica acest proces, tot aşa cum un medic nu poate salva un bolnav 

incurabil. În cazul cel mai bun, îi poate prelungi viaţa. Dar, dacă pentru un om 

aceasta este bine, în cazul unei ţări sau a unui popor un asemenea ajutor nu 

poate produce decât rău. Şi, pentru că aţi menţionat Vietnamul, aş vrea doar să 

amintesc aici că întregul sprijin pe care îl acordaţi regimului din sud, miliardele 

pe care le cheltuiţi acolo, nu pot salva de la pieire acest regim. Dacă, în loc de 

25-30 miliarde cheltuite pentru ducerea războiului, aţi cheltui numai 3 miliarde 

pentru pace, aţi avea mai mulţi prieteni în lume şi situaţia ar fi mult mai bună. 

De ce această frică de socialism? Şi aici cred că avem de-a face cu o concepţie 

mai veche, care ar trebui abandonată. 

Richard Nixon: Sunt de acord că în Asia este o nevoie acută de progres 

economic şi social. Acest progres ar putea fi realizat pe diferite căi, dar el 

trebuie în orice caz făcut, deoarece, în caz contrar, nici o forţă militară nu va 

putea păstra statu-quo-ul din această regiune. Noi avem un program foarte mare 

pentru Vietnam, mă refer la partea economică, pentru perioada de după încetarea 

războiului. Am, domnule Preşedinte, o întrebare în legătură cu conflictul chino-

sovietic. Informaţiile de care dispunem noi par să indice că la Hanoi există două 

grupări – una prosovietică şi alta pro-chineză. De fapt, nu ştiu care este situaţia, 

nu suntem acolo. Dacă privim situaţia creată între Uniunea Sovietică şi China, 

se ridică câteva întrebări: de ce credeţi că există această dispută? Este vreo şansă 

de a se încheia? Este ea de natură ideologică sau naţională? Întreb toate acestea 

pentru că este foarte posibil că Statele Unite, la timpul potrivit, vor putea să-şi 

sociale.de
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normalizeze relaţiile cu China, dar dacă Uniunea Sovietică şi China vor fi încă 

în conflict, aceasta va reprezenta un pericol potenţial, care ar putea să ne implice 

într-un război. 

Ion Gheorghe Maurer: Despre China se pot spune foarte multe, pentru 

că se cunosc foarte puţine lucruri. 

Richard Nixon: Este adevărat! 

Ion Gheorghe Maurer: Cred că şi oamenii care au stat mai mult în 

China ar fi în dificultate să vorbească în deplină cunoştinţă de cauză despre 

China. 

Mi se pare că există însă un element esenţial, care trebuie reţinut: în 

China, este în curs un proces deosebit de puternic de ridicare social-economică a 

maselor. Este adevărat că cineva care priveşte numai la statistici ar putea spune 

că ceea ce s-a făcut acolo nu reprezintă prea mult. Dar, pentru cine a văzut 

China la intervale chiar nu prea îndepărtate, diferenţa este evidentă. Progresele 

incontestabile care au fost înfăptuite constituie şi un puternic ferment de 

realizare a unităţii diverselor categorii etnice care există în China. 

Aceasta întăreşte concluzia Preşedintelui Ceauşescu privind necesitatea 

atragerii Chinei la rezolvarea problemelor lumii, şi asta cât mai repede, deoarece 

nu numai o eventuală înţelegere între Uniunea Sovietică şi Statele Unite ar putea 

transforma China într-o sursă de pericol, dar şi izolarea ei poate duce tot acolo. 

Problema trebuie abordată cu curaj, unele idei trebuie revizuite; poate că la 

timpul lor au avut o anumită justificare, dar, ţinând seama de marea mobilitate a 

lumii în care trăim, reconsiderarea unor concepţii despre China mi se pare una 

din problemele cele mai importante. Acum, câteva cuvinte despre ceea ce dvs. 

aţi denumit <<agresivitatea chineză>>. Dumneavoastră, domnule Nixon, 

constataţi că Asia este unul din continentele care au mare nevoie de progres 

economic şi social. Acesta este, cred, şi cazul Africii. Formele economice şi 

sociale nu sunt numai înapoiate, ci foarte înapoiate. Este greu pentru aceste 

popoare să repete procesele de evoluţie care au caracterizat drumul parcurs de 

popoarele avansate. Trebuie să ne împăcăm cu ideea că evoluţia acestor popoare 

se poate realiza şi altfel, inclusiv prin explozie internă. Acesta este încă un motiv 

care militează pentru atragerea Chinei în concertul popoarelor. În ceea ce 

priveşte natura conflictului chino-sovietic, este dificil de dat un răspuns, întrucât 

chestiuni teoretice serioase au fost acoperite de polemici violente, care umbresc 

esenţa reală a problemelor. Dacă mă gândesc la politica Statelor Unite, aşa cum 

aţi afirmat-o dvs., de a nu vă amesteca în acest conflict, cred că ea este corectă. 

Dacă doriţi totuşi să vă amestecaţi, atunci ar trebui să urmăriţi numai atenuarea 

conflictului, a cărui agravare poate periclita pacea. 

Richard Nixon: În special, peste zece ani. 

Ion Gheorghe Maurer: În prezent, fiind realizate anumite obiective ale 

aşa-zisei revoluţii culturale, chinezii se gândesc în mod serios la dezvoltarea 

relaţiilor lor cu celelalte state, pe o bază mult mai largă decât în trecut. 

Richard Nixon: De când au început să facă aceasta? 

Ion Gheorghe Maurer: Cred că la aceasta se gândesc acum. 
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Richard Nixon: Când am devenit preşedinte, am sugerat chinezilor să 

avem discuţii la Varşovia, dar tot ce am obţinut a fost o palmă. 

Nicolae Ceauşescu: Sigur, problema Chinei este serioasă. Trebuie avut 

în vedere că, în afară de Japonia, China este singura ţară din Asia care a rezolvat 

o problemă fundamentală – asigurarea hranei populaţiei sale. Una din 

preocupările centrale ale <<revoluţiei culturale>> este descoperirea unor noi 

mijloace pentru o dezvoltare economică mai rapidă. În ceea ce priveşte relaţiile 

chino-sovietice, este greu de apreciat perspectivele. S-a acumulat multă 

neîncredere de ambele părţi. Sunt şi probleme ideologice, dar nu asta este 

esenţial. După o analiză nu prea adâncă, se pare că este vorba de o neînţelegere 

în ceea ce priveşte rolul pe care trebuie să-l joace China în relaţiile 

internaţionale. Este clar că China nu se va putea mulţumi cu un rol secundar în 

lume. De aici pornesc multe probleme. Noi apreciem că atât în U.R.S.S., cât şi 

în China, lucrurile nu vor evolua prea departe, că se va înţelege în mod corect 

realitatea. Desigur, se pot întâmpla şi lucruri neprevăzute. Dar, logic vorbind, nu 

se poate ajunge aici. Nu este nici în interesul Uniunii Sovietice, nici al Chinei, în 

general al nimănui. Din aceste considerente, noi suntem de acord că nu trebuie 

întreprins nimic care să împingă părţile la un conflict deschis şi, dacă se poate 

face ceva, să se împiedice o dezvoltare în această direcţie. Nici S.U.A., cu toate 

că este o superputere, nu ar avea nimic de câştigat de pe urma unui asemenea 

conflict. 

Richard Nixon: Sunt de acord! 

Cred că dvs., domnule Preşedinte, domnul prim-ministru, guvernul dvs., 

aţi jucat un rol important şi corespunzător prin însuşi faptul că aţi căutat să 

menţineţi relaţii bune atât cu Uniunea Sovietică, cât şi cu China. 

În perspectivă, aceasta va fi şi poziţia Statelor Unite. În ceea ce priveşte 

viitorul apropiat, noi avem unele probleme delicate, în special legate de 

recunoaşterea şi admiterea Chinei la O.N.U. Dar, chiar şi în această privinţă am 

făcut câte ceva. De exemplu, am luat măsuri pentru anularea unor restricţii de 

călătorie în China, pentru facilitarea unor schimburi comerciale. 

În viitor, asemenea paşi vor fi mai numeroşi. Dacă veţi considera că este 

în interesul dvs., al guvernului dvs. să vă asumaţi cândva rolul de mediator 

între China şi Statele Unite, noi am saluta aceasta (subl. ns.). 

Nicolae Ceauşescu: Aş dori să mă refer la dorinţa Chinei de a dezvolta 

relaţii cu alte ţări. 

Aceasta nu este numai o impresie; este o certitudine şi o realitate – 

acţiunea începută de China pentru reluarea şi dezvoltarea relaţiilor sale cu alte 

state. China ne-a spus că doreşte şi va acţiona pentru dezvoltarea relaţiilor cu 

toate statele. Trebuie avute în vedere nu numai declaraţiile publice, şi mai ales 

articolele de presă, ci activitatea practică a Chinei. 

În ceea ce priveşte posibilitatea ca România să-şi asume rolul de 

mediator, cred că Statele Unite dispun de atâtea mijloace, inclusiv directe, încât 

nu văd necesitatea de a apela la intermediari [subl. ns.]. Noi am spus şi vom 
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spune însă chinezilor părerile noastre despre problemele internaţionale, inclusiv 

despre relaţiile cu Statele Unite. 

Richard Nixon: Vă rog să mă scuzaţi; nu am folosit cuvântul potrivit. 

De fapt, chiar aceasta am avut în vedere. 

Nicolae Ceauşescu: În conformitate cu poziţia noastră de principiu, vom 

acţiona pentru a se realiza înţelegere, pentru cooperare. Dacă vor apărea anumite 

probleme concrete, vom putea discuta la timpul potrivit.  

Richard Nixon: Având în vedere ora întârziată, poate întrerupem aici 

discuţiile noastre şi ne întâlnim mâine dimineaţă, pentru o oră – o oră şi 

jumătate, spre a discuta problema vietnameză. As vrea totuşi să subliniez acum 

următoarele idei: dacă se încheie războiul din Vietnam, se vor deschide multe 

uşi pentru extinderea cooperării internaţionale, inclusiv pentru comerţul cu 

România, pentru relaţii mai bune cu China etc. Ştiu că privim problema 

vietnameză cu ochi diferiţi, dar în ceea ce priveşte obiectivul final – pacea – 

suntem alături. În următoarele trei luni, vom trece prin faza critică a acestui 

conflict, când va trebui să determinăm dacă îl putem încheia pe cale paşnică, 

prin negocieri. 

Nicolae Ceauşescu: Într-adevăr, problema Vietnamului este de cea mai 

mare importanţă. Principalul obiectiv trebuie să fie găsirea unei soluţii paşnice, 

care să permită poporului vietnamez să-şi hotărască singur destinele. 

 

3 august 1969 

 

Nicolae Ceauşescu: Aşa cum am convenit ieri seara, urmează să 

ascultăm acum pe dl. Preşedinte Nixon în legătură cu problema vietnameză. 

Richard Nixon: În primul rând, aş dori să exprim aprecierile noastre faţă 

de rolul pe care primul ministru Maurer l-a jucat în 1967, încercând să deschidă 

un canal pentru negocieri. Eu nu făceam pe atunci parte din guvern, dar cunosc 

contribuţia dvs., care a fost plină de răspundere şi foarte utilă. 

Problema Vietnamului este foarte dificilă. Nici una din părţi nu poate 

câştiga acest război, dar nici nu poate suferi o înfrângere. Există unii care 

consideră că Hanoiul şi <<Frontul>> [Frontul Naţional de Eliberare – F.N.E.] 

trebuie să pună stăpânire pe Vietnamul de Sud, iar S.U.A. să se retragă. Vorbind 

foarte deschis, vreau să vă spun ca Statele Unite nu pot accepta aşa ceva. Nu 

este numai o chestiune de onoare naţională. Noi ne-am angajat în Vietnam cu 

500 000 de oameni, am pierdut 35 000 de ostaşi, care au fost ucişi, 200 000 au 

fost răniţi. A ne retrage pur şi simplu şi a lăsa Hanoiul să preia Vietnamul de 

Sud ar echivala cu o înfrângere pentru Statele Unite. Acest lucru eu nu-l pot 

accepta. Putem discuta dacă Statele Unite trebuiau să se angajeze în Vietnam, 

putem discuta şi despre modul în care a fost purtat acest război. Dar, rămâne un 

fapt că ne aflăm acolo, că am angajat forţa noastră în această ţară şi nu putem 

fugi de acolo fără a obţine o reglementare care să ofere sud-vietnamezilor 

posibilitatea să aleagă guvernul pe care îl doresc. 
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Hanoiul insistă că noi trebuie să-l abandonăm pe Thieu şi să se creeze 

ceea ce ei numesc un nou <<cabinet de pace>>. Noi nu putem accepta aşa ceva. 

Se sugerează că răspunsul la problemă se află în formarea unui guvern 

de coaliţie. Un asemenea guvern nu ar fi acceptabil pentru noi, dacă ar fi impus 

sud-vietnamezilor, fără a li se oferi posibilitatea să determine dacă îl doresc. Am 

spus ceea ce nu putem accepta, acum mă voi referi la punctele asupra cărora nu 

insistăm: 

Eu nu insist pentru înfrângerea Vietnamului de Nord; eu nu insist ca 

Vietnamul de Nord să se retragă fără a i se oferi posibilitatea de a se adresa 

direct populaţiei sud-vietnameze, pentru a obţine sprijinul acesteia, dacă va 

reuşi. 

Priviţi ce am făcut, cu ajutorul primului ministru Maurer: la 1 noiembrie 

1968, noi am încetat bombardamentele în nord iar recent am retras din Vietnam 

25 000 de soldaţi şi vom anunţa şi alte retrageri în cursul acestei luni. Ne-am 

oferit să retragem toate trupele în decurs de un an dacă şi Vietnamul de Nord îşi 

va retrage trupele sale. Am fost de acord ca viitorul Vietnamului de Sud să fie 

hotărât prin alegeri, desfăşurate sub supravegherea internaţională. Preşedintele 

Thieu a indicat că el ar fi de acord ca şi <<Frontul>> (F.N.E.) să fie inclus în 

organul de supraveghere şi aceasta este acceptabil şi pentru noi. Toate grupările 

politice, inclusiv Frontul, trebuie să aibă dreptul de a participa la viaţa politică a 

ţării, şi dacă pot obţine sprijinul populaţiei, să ocupe posturi de conducere. Dar, 

noi nu ne oprim aici. Suntem receptivi la orice sugestie din partea Nordului. 

Dar, hai să discutăm! Dacă nu le place ceva, să ne aşezăm la masă şi să 

negociem! 

Noi am încetat bombardamentele, am retras trupe, vom retrage şi altele, 

am oferit negocieri, am oferit alegeri cu participarea Frontului, dar, totuşi, 

Vietnamul de Nord nu a oferit nici o indicaţie că doreşte să discute pe fond. Este 

adevărat că ei au prezentat un program în zece puncte, dar acesta este ca şi cum 

ai spune Statelor Unite că trebuie să plece şi să accepte înfrângerea. Ceea ce mă 

îngrijorează sunt ştirile pe care le primesc de la Paris, potrivit cărora Vietnamul 

de Nord a ajuns la concluzia că tactica sa cea mai bună ar fi să continue 

negocierile, continuând în paralel luptele, cu speranţa că opinia publică 

americană mă va determinară capitulez, cu speranţa că va reuşi în acest fel să mă 

înfrângă prin uzură. 

Eu nu obişnuiesc să fac ameninţări deşarte, dar vreau să spun acum că nu 

pot accepta la infinit ca 200 de americani să fie ucişi săptămânal în Vietnam, 

fără a înregistra cel mai mic progres la Paris. La 1 noiembrie, se împlineşte un 

an de când noi am încetat bombardamentele. După ce am făcut oferte rezo-

nabile, după ce am încercat să începem negocieri reale de pace, dacă totuşi până 

atunci nu se va realiza nici un progres, intenţionăm să facem o reevaluare a 

politicii noastre. 

Aş vrea să-mi prezint cu claritate poziţia. Eu nu urăsc Vietnamul de 

Nord. Admir curajul lor, spiritul lor de sacrificiu, admir faptul că în ciuda 

pierderilor suferite continuă să lupte. 
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Eu doresc o pace onorabilă, dar nu pot accepta să discut după principiul 

<<ori totul, ori nimic>>. Nu există nimic mai important pentru mine decât 

încetarea acestui război, pe o bază justă. Aceasta ar face posibile relaţii mai bune 

cu România, cu China, cu Uniunea Sovietică, ceea ce ar fi în mod evident în 

interesul tuturor. 

Doresc pacea, dar nu voi accepta niciodată o înfrângere. Nu voi permite 

niciodată ca Statele Unite să fie umilite în Vietnam. Ceea ce ar putea să fie 

necesar în condiţiile actuale ar fi să deschidem un alt canal de comunicaţii cu 

Hanoiul. 

Dumneavoastră aţi afirmat că Vietnamul de Nord doreşte pacea, pe o 

bază rezonabilă, dar nu avem nici un fel de dovezi în această privinţă. Dacă am 

putea obţine un ajutor în găsirea unui răspuns la această întrebare, am dispune 

de un element deosebit de important, ar fi o mare contribuţie la găsirea păcii. 

Henry Kissinger: Aş dori să adaug câteva elemente la cele spuse de 

Preşedintele Nixon. Când aţi spus, domnule Preşedinte, că noi nu avem intenţia 

de a umili Hanoiul, aceasta exprimă convingerea noastră de a nu încerca să 

obţinem la masa de negocieri ceea ce nu am reuşit să obţinem pe câmpul de 

luptă. O reglementare politică trebuie să reflecte echilibrul existent. 

Motivul obiecţiunii noastre, principale, faţă de propunerea Hanoiului 

privind <<un cabinet de pace>> constă în aceea că ei doresc să înceapă procesul 

reglementării paşnice prin distrugerea guvernului de la Saigon. Aceasta ar face 

ca Frontul, fără nici o dificultate, că pună mâna pe putere. Atunci când 

Preşedintele Nixon a spus că cealaltă parte nu doreşte să se angajeze în negocieri 

serioase, a avut în vedere următoarele: Cealaltă parte a prezentat un program în 

zece puncte, iar noi am fost de acord să discutăm despre aceste zece puncte sau 

despre orice altă propunere. Dar, fiecare întâlnire de la Paris apare ca şi cum noi 

am fi nişte şcolari care trebuie să dăm un examen de absolvire având ca temă 

cele zece puncte.  

La fiecare declaraţie a noastră, ei obiectează spunând că nu avem dreptul 

să spunem aşa ceva, întrucât am mai spus-o, în timp ce ei nu fac altceva decât să 

repete într-una din cele zece puncte. 

Dacă am fi – şi o parte, şi cealaltă – de acord că ceea ce dorim este o 

soluţie politică, fără umilire reciprocă, desigur tot vor mai fi neînţelegeri, dar 

cred că am putea ajunge la un acord destul de repede. 

Richard Nixon: Ştiu că dumneavoastră îi cunoaşteţi pe conducătorii de 

la Hanoi şi mă cunoaşteţi şi pe mine. Cred că ceea ce este necesar, în prezent, 

este înţelegerea faptului că ei fac o greşeală foarte mare dacă îşi închipuie că pot 

rezolva problema în favoarea lor, aşteptând pur şi simplu scurgerea timpului. Eu 

nu doresc nimic în afară de o reglementare onorabilă. 

Dar, pentru a ajunge la o asemenea reglementare, este nevoie să fie două 

părţi care să dorească acest lucru. 

Nicolae Ceauşescu: Problema războiului din Vietnam este extrem de 

serioasă şi, aşa cum aţi spus, constituie o piedică în calea reglementării altor 

probleme internaţionale. După părerea noastră, continuarea acestui război poate 
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să conducă la apariţia unor situaţii care sunt imprevizibile astăzi, cu consecinţe 

destul de grave. 

Richard Nixon: De acord cu dvs.! 

Nicolae Ceauşescu: Fără îndoială, încetarea bombardamentelor a fost un 

pas în direcţia cea bună, dar acum trebuie să se meargă mai departe. Mi se pare 

că problema nu poate fi pusă ca şi cum ar fi vorba de un război între S.U.A. şi 

Republica Democrată Vietnam. Este vorba de o luptă în Vietnamul de Sud, cu 

forţele patriotice din interior. Recent, în Vietnamul de Sud, s-a constituit un 

guvern provizoriu, al Frontului de Eliberare Naţională. După cât cunoaştem noi, 

acest guvern este gata să accepte constituirea unui guvern larg, care să-şi asume 

răspunderea încetării războiului, pe calea unei înţelegeri a tuturor forţelor 

politice din sud. 

Nu doresc acum să discut despre felul cum s-a ajuns la această situaţie. 

Dar, dacă se doreşte în mod sincer o soluţie politică, ideea aceasta a unui guvern 

larg, reprezentativ, care să realizeze pacificarea Vietnamului de Sud, este, după 

părerea noastră, o soluţie acceptabilă şi echitabilă. Din discuţiile noastre cu 

reprezentanţii F.N.E. am înţeles că ei doresc tocmai o asemenea soluţie şi nu se 

gândesc să umilească în nici un fel S.U.A.; ei doresc să discute cu S.U.A., să 

aibă relaţii cu dvs. 

Richard Nixon: Când aţi avut ultima discuţie cu liderii nord-

vietnamezi? 

Nicolae Ceauşescu: Cu patru săptămâni în urmă, iar acum cinci zile, am 

primit pe ambasadorul la Bucureşti al noului guvern provizoriu. Ei m-au şi 

rugat, de altfel, să folosim relaţiile pe care le avem cu S.U.A., pentru a insista să 

se ajungă la o soluţie politică şi cât mai grabnic. Părerea mea este că ei doresc o 

soluţie acceptabilă şi echitabilă. 

Richard Nixon: Problema este cum să-i determinăm să discute cu noi. 

După cât se pare, nu vor să discute cu Cabot Lodge, la Paris. Este nevoie, după 

cât se pare, de un canal foarte confidenţial. 

Henry Kissinger: Am impresia că ei nădăjduiesc că ar putea să ne facă 

să pierdem pe nesimţite. 

Richard Nixon: Ceea ce noi trebuie să facem este de a asigura poporului 

din Vietnam de Sud, atât Frontului, cât şi celorlalţi, posibilitatea de a ajunge la o 

hotărâre asupra viitorului lor, fără a impune unora voinţa altora. 

 Nicolae Ceauşescu: Aş avea două întrebări pentru a ne edifica mai bine 

asupra poziţiei dvs. Dacă doriţi, putem să nu destăinuim nimănui aceste 

elemente. Prima întrebare ar fi următoarea: Doresc să înţelegem dacă S.U.A. 

sunt gata să accepte un guvern de coaliţie, cu care să trateze rezolvarea unitară a 

problemelor din Vietnamul de Sud. 

Richard Nixon: Numai dacă această coaliţie este rezultatul voinţei 

poporului, exprimată prin alegeri; ea nu poate fi rezultatul negocierilor. Se poate 

crea o coaliţie, în sensul stabilirii unui mecanism pentru ţinerea alegerilor. 

Henry Kissinger: Poate că ar fi bine să explicăm ce avem în vedere. Noi 

recomandăm o procedură de supraveghere a alegerilor, care să prevadă 
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înfiinţarea unei comisii, în care ambele părţi să fie reprezentate în mod 

corespunzător. 

Nicolae Ceauşescu: De ce n-ar fi acceptabil un guvern de coaliţie, care 

să poarte răspunderea pentru încetarea luptelor şi organizarea alegerilor. 

Alegerile, în orice caz, nu sunt posibile atât timp cât se continue luptele. 

Richard Nixon: Trebuie să existe un acord de încetare a focului, supus 

unei supravegheri internaţionale. Aveţi dreptate când spuneţi că nu pot avea loc 

alegeri atât timp cât se continuă luptele. Din punctul nostru de vedere, 

<<coaliţia>> este un cuvânt neplăcut, un cuvânt dur. Noi am prefera să i se 

spună <<comisia mixtă>>. 

Henry Kissinger: Noi recunoaştem existenţa Frontului. Dorim ca şi ei să 

recunoască existenţa guvernului lui Thieu. Vream ca această <<comisie mixtă>> 

să stabilească un echilibru de forţe prin alegeri, iar apoi să se ajungă la o soluţie 

politică de ansamblu. 

Richard Nixon: Noi nu cerem ca Frontul să dispară, dar nici ei să nu 

ceară ca Thieu să dispară. Unora nu le place Frontul, altora nu le place Thieu. Să 

lăsăm această chestiune la o parte şi să pornim de la realităţi. 

Ion Gheorghe Maurer: Aş vrea să fiu sigur că am înţeles corect ideile 

dvs. Deci, ar fi necesară o comisie mixtă, care să vegheze la încetarea focului şi 

care să organizeze, sub control internaţional, efectuarea alegerilor. Din aceste 

alegeri ar urma să rezulte expresiunea administrativă a guvernului sud-

vietnamez. Este corect? 

Henry Kissinger: Absolut corect! 

Ion Gheorghe Maurer: În timpul acestei încetări a focului şi a 

alegerilor, trupele americane ar rămâne în Vietnamul de Sud? 

Henry Kissinger: Aceasta depinde de Hanoi. 

Richard Nixon: Putem negocia această chestiune. 

Henry Kissinger: Noi am propus ca această comisie să supravegheze şi 

retragerea trupelor americane şi nord-vietnameze. Noi suntem de părere că ar fi 

cel mai bine dacă toate forţele străine ar fi retrase, adică forţele americane să 

plece din sud, iar cele nord-vietnameze să fie retrase în nord. 

Richard Nixon: Noi considerăm că aceasta s-ar putea realiza într-un an, 

iar apoi să organizăm alegerile. 

Ion Gheorghe Maurer: De ce am solicitat aceste clarificări? Tot 

conţinutul discuţiilor dvs. cu Preşedintele Ceauşescu demonstrează interesul pe 

care România îl are pentru încetarea acestui conflict şi, dacă a făcut ceva pentru 

găsirea unei soluţii paşnice, a făcut-o tocmai determinată de acest interes care cu 

atât mai puternic, cu cât ne aflăm astăzi în preajma deschiderii unui nou capitol 

în relaţiile dintre state. Fireşte, este destul de dificil să recapitulăm acum toată 

istoria acestui război. Aceasta poate că nici nu e prea util. Nu avem nici o 

îndoială că trebuie găsite soluţii flexibile, subtile. Aceasta reclamă neapărat 

multă inventivitate. Preşedintele Ceauşescu a subliniat o idee asupra căreia v-aş 

ruga să reflectaţi. Să presupunem că nu ajungeţi la o soluţie de restabilire şi 

organizare a păcii pe cale politică. Atunci, ce se va întâmpla? Aceasta este 
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întrebarea! Situaţia evoluează într-o asemenea direcţie, încât se angajează tot 

mai mult interese majore, chiar interese care n-ar fi dorit să fie implicate în 

această problemă. În aceste împrejurări, s-ar putea să fie necesar ca cel mai 

puternic să dea dovadă şi de mai multă supleţe. Am discutat mult cu 

conducătorii vietnamezi, îndeosebi cu cei din nord. Am făcut două constatări, 

care mi se par foarte importante. Prima, este dorinţa lor de a fi stăpâni deplini 

asupra soluţiei problemelor lor, de a nu li se impune din afară nici o soluţie. Mă 

gândesc la cei care îi sprijină. A doua, este dorinţa lor de a găsi o soluţie care să 

nu închidă porţile relaţiilor cu S.U.A. De aceea, mi se pare că ideea cea mai 

bună este de a găsi omul cel mai potrivit pentru a manifesta maximum de 

supleţe şi inventivitate în discuţii. Personal, cred că discuţiile de la Paris pot să 

dea rezultate. Trebuie însă încercat cu multă răbdare. 

Richard Nixon: Aş avea o întrebare foarte deschisă. Ce credeţi că 

doreşte cu adevărat Vietnamul de Nord – să continue tratativele de la Paris, 

continuând în paralel şi luptele, cu speranţa că, într-un an, Statele Unite vor 

obosi şi vor abandona Vietnamul de Sud, sau doreşte în mod sincer o reglemen-

tare paşnică? 

Ion Gheorghe Maurer: Nu pot fi garant al faptului că ei nu au 

asemenea gânduri, dar din cele ce cunosc eu ştiu că ei merg în direcţia unei 

reglementări pe cale paşnică. 

Nicolae Ceauşescu: În fapt, aici sunt două probleme. Astăzi este cert că 

F.N.E. doreşte să ajungă la o soluţie paşnică şi nu vrea să fie legat de Vietnamul 

de Nord. Acesta este un lucru cert. Şi Vietnamul de Nord, şi cel de Sud ştiu că 

războiul nu are şanse să se termine repede. Dar, şi ei se situează pe poziţia că 

acest conflict trebuie încheiat, pentru ca populaţia sud-vietnameză să-şi poată 

reglementa singură problemele. Propunând un guvern al tuturor forţelor politice 

din Vietnamul de Sud, este evident că ei nu se gândesc că aceasta ar putea 

conduce peste noapte la unificarea cu Vietnamul de Nord. 

Comisia propusă de S.U.A. nu rezolvă problema, deoarece, în această 

formulă, în sud ar rămâne două guverne, cu dreptul de a administra teritoriile pe 

care le stăpânesc în prezent. Credem că este necesar să se mai reflecteze asupra 

ideii unui guvern de coaliţie – chiar dacă cuvântul nu este cel mai potrivit –, 

guvern care să cuprindă toate forţele politice din Vietnamul de Sud. Suntem 

convinşi că se pot găsi soluţii. Ştim că F.N.E. nu este rigid; un guvern provizoriu 

care să organizeze alegerile ar fi o soluţie rezonabilă şi ar crea condiţii pentru a 

se pune capăt războiului. 

Richard Nixon: Dar nu sunt ei rigizi, cel puţin în ce priveşte acest punct, 

ca ei să fie la putere, iar Thieu să fie eliminat? 

Nicolae Ceauşescu: Şi eu i-am întrebat dacă sunt gata să primească în 

guvernul provizoriu membri ai cabinetului Thieu. Mi-au răspuns că <<este o 

problemă de discutat>>. Aceste probleme trebuie privite ceva mai suplu şi 

trebuie trecut de la declaraţii publice la Paris, la o activitate practică, de găsire a 

unor soluţii. 

Richard Nixon: Trebuie să existe două părţi pentru a fi flexibil. 
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Nicolae Ceauşescu: Am pus o întrebare deoarece sunt sigur că peste 

una-două zile vietnamezii vor veni şi mă vor întreba care a fost părerea 

preşedintelui Nixon în privinţa căilor de reglementare a conflictului. Ca să fiu 

sincer, răspunsul nu a fost încurajator. A doua întrebare: sunt S.U.A. gata, cu 

adevărat, să se retragă din Vietnam? 

Richard Nixon: Da, dacă şi Vietnamul de Nord îşi retrage toate trupele. 

Nicolae Ceauşescu: Vedeţi, este greu de pus problema în acest mod, 

pentru că este greu de spus care sunt trupele nord-vietnameze aflate în sud. Se 

ştie că şi în guvernul din sud există nord-vietnamezi, tot aşa precum în guvernul 

R.D.V. există sud-vietnamezi. 

 

 
 

Richard Nixon: Vă rog să-mi permiteţi, acum, să rezum poziţia noastră: 

Suntem flexibili; dorim să discutăm printr-un alt canal, dar numai dacă există 

intenţia de a reglementa rapid acest conflict, dacă ni se cere a priori să-1 

debarcăm pe Thieu, răspunsul este <<nu>>, şi suntem rigizi în această privinţă; 

nu cerem ca Frontul să renunţe la liderii săi; vom accepta orice aranjament care 

să fie flexibil, să asigure o pace onorabilă; nu putem şi nici nu vrem să ne 

retragem pur şi simplu; nu putem şi nu dorim să continuăm la infinit negocierile 

de la Paris şi, în acelaşi timp, să continue luptele; dacă devine necesar să se 

ajungă la o încetare a războiului pe o altă cale, nu vom avea altă alegere decât să 

recurgem la aceasta; ceea ce vrem să realizăm este un aranjament care să 

permită Frontului să fie reprezentat în guvernul din sud, în măsura în care va 

avea sprijinul populaţiei şi în măsura în care situaţia sa militară o va justifica. Şi, 

acum, o chestiune foarte delicată în legătură cu Hanoiul, pe care nu aş dori s-o 

exprim în public. Dumneavoastră puteţi să o folosiţi cum doriţi. Dacă reuşim să 

încheiem acest război, planul meu este ca, în cadrul unui program larg de 

asistenţă economică pentru Vietnamul de Sud, să pun facilităţile acordate de noi 

şi la dispoziţia Vietnamului de Nord, bineînţeles dacă va dori. Credem că, pe 

măsură ce Vietnamul de Nord îşi va restabili economia de pe urma războiului, 

va profita nu numai populaţia sa, dar şi pacea din întreaga regiune. 

Vreau să înţelegeţi că, dacă gândiţi că noi suntem rigizi, de ce nu ne pun 

vietnamezii la încercare? De ce nu ne pun la încercare? 
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Nicolae Ceauşescu: Dar, şi dumneavoastră puneţi o condiţie – păstrarea 

lui Thieu. Deci, situaţia pare fără ieşire? 

Richard Nixon: Nu, nu spunem păstrarea guvernului Thieu. Noi spunem 

că guvernul Thieu şi Frontul să-şi pledeze cauza în faţa poporului şi, acolo unde 

câştigă, să obţină reprezentarea în guvern. 

Nicolae Ceauşescu: Aceasta nu este o soluţie care să conducă la pace. 

Există două guverne, din ele trebuie să se formeze un guvern, care să organizeze 

alegerile. 

Richard Nixon: Decât să-l numim guvern, mai bine să fie un instrument 

pentru alegeri. Până atunci, fiecare va păstra ce are acum. 

Nicolae Ceauşescu: Nu cred că aceasta este o soluţie. 

Chiar dacă-i spuneţi <<comisie>>, asta înseamnă că guvernele actuale 

să-şi înceteze existenţa; iar comisia să organizeze alegerile peste tot. Mi se pare 

că aici nu este numai o chestiune de denumire.  

Richard Nixon: Am negociat şi eu în probleme sindicale, care sunt 

foarte dificile. Ştiu că nu se poate ajunge la o soluţie atât timp cât ambele părţi 

nu doresc acest lucru. Timpul trece repede. Noi vom mai medita, dacă dvs. aveţi 

vreo idee, vă rugăm să ne informaţi. Am convingerea fermă că vrem să încheiem 

acest război şi vom fi rezonabili. 

 Richard Nixon: Aş vrea să avem un canal de comunicaţie directă între 

noi, în cazul când vom dori să ne transmitem lucruri de cea mai mare 

importanţă, să avem garanţia că puteam discuta ca şi cum am vorbi direct. Din 

partea mea va fi Dr. Kissinger. Dacă îi vorbiţi lui este ca şi cum mi-aţi vorbi mie 

la ureche. Aş prefera să nu folosim pentru asemenea comunicări canalele 

diplomatice obişnuite, care introduc pe circuit zeci de oameni şi până la urmă 

ştirile ajung în 60 de capitale. Presupun că din partea dvs. va fi ambasadorul 

român la Washington, în calitate de reprezentant personal al dvs. 

Nicolae Ceauşescu: De acord, iar pentru lucruri mai deosebite vom 

trimite persoana care a mai fost la Washington cu asemenea probleme – primul 

adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Macovescu. 

Exemplar unic. 

 
(„Dosarele istoriei”, an IX, nr. 11/99, 2004, p. 27-49). 
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26 MAI 1973: N. CEAUŞESCU PRIMIT LA VATICAN 

Primirea unui lider comunist în Cetatea Vaticanului, personal de către 

Suveranul Pontif, a constituit oricând un eveniment. Mai ales fiind vorba de 

Giovanni Batista Montini (1897-1978), devenit ilustrul Paul al VI-lea (1963-

1978), sub patronajul căruia s-a întrunit Conciliul Vatican II (1962-1965), iar 

papalitatea s-a impus ca prezenţă mondială, îndeosebi în urma vizitelor sale în 

întreaga lume, inclusiv la ONU, ori prin intervenţiile sale în favoarea păcii în 

Vietnam, a egalităţii rasiale ori pentru dezvoltarea Lumii a III-a
1
. 

La 26 mai 1973, Paul al VI-lea a avut un dialog fructuos cu Nicolae 

Ceauşescu
2
, recunoscându-i deschis calităţile şi meritele pe scena internaţională: 

„ … Noi dăm o mare atenţie şi avem o mare încredere în viziunea politică şi în 

talentul dv. pe care îl dovediţi. Să ştiţi că acest lucru îl afirmă nu numai cei care 

vă admiră, dar şi simplii observatori. Trebuie să ştiţi acest lucru”, după cum 

desprindem din stenograma întocmită după reuniune de colaboratorii liderului 

de la Bucureşti. 

 

 

Stenograma 

convorbirii tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu Papa Paul al VI-lea 

(Vatican, 26 mai 1973) 

 

Au participat: Agostino Casaroli şi George Macovescu. 

Papa Paul: Excelenţă, rugăm cerul să binecuvânteze activitatea dv., pe 

care şi noi o urmărim cu mult interes, şi am dori să ne consideraţi nişte umili 

sprijinitori ai politicii dv. de independenţă şi suveranitate, pe care o duceţi cu 

atâta consecvenţă. Am urmărit, de asemenea, cu multă atenţie şi interes 

activitatea desfăşurată de reprezentanţii dv. la reuniunile pregătitoare ale 

Conferinţei pentru Securitatea Europeană şi pot să vă afirm că şi noi sprijinim 

întru totul principiile promovate de dv. în acest for. 

În această problemă, noi dăm o mare preţuire contribuţiei dv. personale, 

dv. distingându-vă în mod deosebit ca un apărător de frunte al egalităţii 

popoarelor. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Vă mulţumesc. 

                                      
1
 Cf. Michel Mourre, Le Petit Dictionnaire de l´Histoire, Paris, Larousse, 2001, 

p. 333. 
2
 Ion Calafeteanu, coordonator, Istoria politicii externe româneşti în date, p. 

432. 
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Aş dori să transmit un salut din partea poporului meu. Sunt deosebit de 

bucuros că am avut posibilitatea să vă văd. 

 

 
 

Papa Paul: Este prima dată când Excelenţa Voastră se află la Vatican şi 

trebuie să vă spun că dăm o mare importanţă acestui lucru, întrucât nu dorim 

decât să avem relaţii bune, în deplină devoţiune şi respect. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sunt bucuros să pot spune că împărtăşesc pe 

deplin spiritul acesta de contacte şi noi ne pronunţăm pentru contacte largi. 

Apreciez că, în condiţiile de astăzi, aceasta constituie o necesitate pentru 

o convieţuire paşnică, pentru bunăstarea popoarelor. 

Papa Paul: Noi vedem în aceasta o dovadă a consecvenţei liniei politice 

pe care dumneavoastră o aveţi, Excelenţă, şi vă admirăm şi din acest punct de 

vedere. Noi nu avem nici o altă pretenţie, numai aceea de a trăi în raporturi 

sincere şi prieteneşti. 

Permiteţi-mi să profit de această ocazie pentru a vă exprima stima 

noastră. Am urmărit cu mult interes această ultimă perioadă a vieţii interne şi 

internaţionale a României, personificată de dumneavoastră. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aş dori să mulţumesc pentru aceste cuvinte. 

Poporul român este un popor care a suferit mult. Este ataşat principiilor de pace 

şi de colaborare. Doreşte ca fiecare naţiune să poată să-şi făurească viaţa aşa 

cum doreşte. 

Apreciez mult faptul că Sanctitatea Voastră nu numai faţă de România, 

dar în problemele care preocupă astăzi omenirea, în multe dintre ele vă 

pronunţaţi pentru soluţii paşnice, pentru o colaborare între naţiuni şi între 

oameni. 

Papa Paul: Noi vedem în această declaraţie a Excelenţei Voastre o 

expresie a ideologiei politice a dumneavoastră, adică faptul că fiecare stat îşi are 

personalitatea sa, independenţa sa, libertatea sa; dacă, ieri, statele erau con-

cepute ca antagoniste, pe poziţii de concurenţă, dacă naţiunile erau duşmane 

între ele, astăzi – aşa cum a spus Excelenţa Voastră –, există principii noi. Noi 

împărtăşim pe deplin concepţia dumneavoastră. Vrem ca fiecare stat să fie liber, 

independent, să-şi aibă personalitatea sa istorică, politică, nu în opoziţie faţă de 
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celelalte state, ci într-o poziţie de prietenie, de convieţuire paşnică şi de 

colaborare. Excelenţa Voastră ştie că noi suntem străini de viaţa politică, că 

suntem deasupra şi în afara ei, dar suntem foarte, foarte sensibili, în primul rând, 

faţă de respectarea drepturilor popoarelor şi suntem interesaţi să cunoaştem de 

unde vin, de unde pornesc formele de viaţă internaţională. Ni se pare că 

descoperim binele mai ales în cele afirmate de dumneavoastră. Acest lucru este 

nu numai acceptat de noi, dar trebuie să-l şi apărăm. 

 

 
 

Dumneavoastră cunoaşteţi şi poziţia pe care reprezentanţii noştri au luat-

o şi o iau în conferinţele internaţionale, acum, la Helsinki (unde aveau loc 

discuţiile pregătitoare ale Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 

materializate prin semnarea, inclusiv de către Republica Socialistă România, a 

Actului Final, la 1 august 1975 – n. red.) sau în alte împrejurări. Deci, această 

primă coincidenţă de idei mi se pare că este de bun augur pentru această 

întâlnire a noastră. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Mi-a produs o deosebită plăcere să aud această 

declaraţie. Trăim în împrejurări când lumea este în continuă schimbare. S-au 

obţinut – după cum cunoaşteţi – unele rezultate bune în trecerea de la politica de 

confruntare, denumită a războiului rece, la o politică de conlucrare mai bună, de 

încercare de a găsi căile spre soluţionarea paşnică a conflictelor. 

Fără îndoială că dezvoltarea şi bunăstarea fiecărei naţiuni se poate 

asigura numai în condiţii de pace, că vechea politică trebuie să facă loc unor 

principii noi, care să asigure fiecărei naţiuni dreptul la independenţă, la suvera-

nitate, să excludă forţa sau ingerinţele în treburile interne. Un lucru bun cred că 

este faptul că, astăzi, mai toate statele declară, cel puţin, că recunosc aceste 
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principii, deşi noi considerăm că mai este încă mult de făcut pentru că acestea să 

fie traduse în viaţă. 

Am reţinut cu multă satisfacţie ceea ce aţi spus că aceste principii trebuie 

nu numai afirmate, ci trebuie şi apărate şi înţeleg aceasta în sensul ca toate 

statele – inclusiv Biserica, care, chiar dacă nu are un rol direct, într-un şir de 

probleme nu poate să rămână în afara preocupărilor omenirii, de a-şi asigura o 

viaţă liberă şi mai bună. 

Papa Paul: Noi am ales ca deviză binomul <<Justiţie şi pace>>. Credem 

că încă se poate include sinteza acestei afirmaţii, a acestei lumi. Cred şi eu că 

există un progres. Cred, de asemenea, că mai sunt multe dificultăţi şi sunt 

necesare persoane ca Excelenţa Voastră pentru obţinerea acestor lucruri şi 

popoarele au văzut această necesitate de a urma personalităţi care să ducă la 

construirea unei umanităţi în pace şi în justiţie. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Deviza aceasta de <<Justiţie şi pace>> este o 

deviză care poate fi acceptată de oricine. 

Papa Paul: Desigur. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi noi ne străduim şi în ţară, şi în relaţiile 

internaţionale să facem să triumfe principiile de dreptate, de egalitate şi de pace 

între oameni. 

Papa Paul: Şi, după aceea, începe munca de progres intern al 

popoarelor, de a folosi noile condiţii sociale. Noi suntem moştenitorii unei istorii 

care nu este prin sine însăşi perfectă, dar trebuie să o perfecţionăm spre binele 

popoarelor. Statul, deci şi Biserica Catolică, mai mult decât oricând, trebuie să 

acţioneze pentru o nouă viziune socială în lume şi credem că justiţia trebuie să 

demonstreze acest lucru între clasele care compun o societate. În acest sens, noi 

dăm o mare atenţie şi avem o mare încredere în viziunea politică şi în talentul 

dv. pe care îl dovediţi. Să ştiţi că acest lucru îl afirmă nu numai cei care vă 

admiră, dar şi simplii observatori. Trebuie să ştiţi acest lucru. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este pe deplin adevărat că, în primul rând, este 

necesar ca în viaţa fiecărui popor, a fiecărei naţiuni să se asigure triumful unor 

principii noi, care să creeze condiţii ca oamenii să se poată bucura pe deplin de 

roadele muncii lor, să aibă posibilitatea să fie egali în toate sferele de activitate.  

Societatea pe care o făurim noi nu este ceva rupt de ceea ce a creat 

omenirea până acum. În fond, reprezintă o anumită etapă în dezvoltarea 

societăţii şi trebuie să ţinem seama şi de istorie, şi de tradiţii, dar, aşa cum am 

spus zilele acestea în unele convorbiri, referindu-mă la tradiţiile comune dintre 

Italia şi România, noi avem obligaţia nu numai să vorbim de istorie şi de tradiţii 

şi, mai cu seamă, să făurim istoria prezentă, să făurim viitorul mai bun al 

popoarelor noastre. 

Papa Paul: Şi din acest punct de vedere, Excelenţă, ne veţi avea umili 

colaboratori. 

Noi am avea să vă facem o rugăminte asupra unei probleme care priveşte 

temporar ţara dumneavoastră. Trebuie să vă prezentăm această problemă cu 
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discreţie şi cu respect. Dacă ne veţi permite, noi vă vom înmâna un mic 

memoriu pentru a fi studiat. 

Excelenţa Voastră ştie despre ce este vorba: despre Biserica Catolică 

Unită [din România] şi am vrea ca Excelenţa Voastră să aibă bunăvoinţă de a 

lua în considerare acest lucru. Nu vom căuta să vă facem dificultăţi. Nu este 

vorba de nimic altceva decât de a aplica justiţia pe care dumneavoastră aţi 

dovedit-o de atâtea ori, pentru ca să nu rămână în memoria popoarelor o 

revendicare care, apoi, ar face să sufere o anumită grupare de oameni. Nu este 

momentul, acum, să discutăm despre acest lucru, dar am dori ca să fie luată în 

considerare de Excelenţa Voastră. Dacă vreţi să însărcinaţi o persoană care să 

trateze această problemă, noi suntem dispuşi la orice condiţii, să facem ca 

lucrurile să se desfăşoare în mod civilizat. Cerem aceasta pentru a clarifica 

poziţia Bisericii Catolice. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Voi căuta să fiu foarte sincer. Este, de altfel, 

obiceiul meu.  

 
(„Dosarele istoriei”, an XI, nr. 1/113, 2006, p. 40-42). 
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25 IULIE 1980: N. CEAUŞESCU – GISCARD D´ESTAING 

Ilustru om politic francez, în mai multe rânduri ministru de Finanţe şi 

deputat, teoretician şi adept al construcţiei europene, îndeosebi ca deputat în 

Parlamentul Europei (1989-1993), Preşedinte al Franţei (1974-1981)
1
, Valéry 

Giscard d´Estaing (n. 1926) a observat şi impulsionat strânse relaţii cu România 

lui N. Ceauşescu, concretizate în numeroase schimburi de mesaje politice (1974, 

1976), în vizita la Bucureşti (martie 1979) ori în invitarea liderului comunist 

român şi a soţiei sale la Paris (iulie 1980)
2
. Făgăduindu-i că ar putea da un 

răspuns pozitiv invitaţiei de-a revedea România, după alegerile prezidenţiale din 

1981, d´Estaing şi-a exprimat pe moment speranţa ca „relaţiile dintre Franţa şi 

România să se dezvolte necontenit”, după cum descoperim în stenograma 

anexată. 

 

 

Stenograma 

 convorbirilor oficiale, în cadru lărgit, dintre N. Ceauşescu  

şi preşedintele francez Valéry Giscard d’Estaing 

 

La convorbiri au participat: 

- Din partea română: tovarăşa Elena Ceauşescu, prim vice-prim ministru 

al guvernului, tovarăşii Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, 

ministrul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale, Ştefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, Ion Avram, ministrul construcţiilor de 

maşini, Corneliu Mănescu, ambasadorul R.S.R. la Paris, Vasile Pungan, 

ministru secretar de stat, consilier al preşedintelui Republicii, Constantin Mitea, 

consilier al preşedintelui Republicii, Constantin Boştină, secretar personal al 

preşedintelui Republicii, Romulus Neagu, director în Ministerul Afacerilor 

Externe, Nicolae Petrescu, şeful Agenţiei economice române din Paris. 

- Din partea franceză: Raymond Barré, prim-ministru, Jean François-

Poncet, ministrul afacerilor externe, André Giraud, ministrul Industriei, Jean-

François Deniau, ministrul comerţului exterior, Oliver Stirn, secretar de stat la 

Ministerul Afacerilor Externe, Jacques Wahl, secretar general la preşedinţia 

Republicii, Pierre Cerles, ambasadorul Franţei în România, Jacques Blot, Patrick 

Leclercq şi Guy de Panafieu, consilieri tehnici la Secretariatul general al 

Preşedinţiei Republicii, Bertrand Dufourcq, director pentru Europa în Ministerul 

                                      
1
 Michel Mourre, Dictionnaire, p. 480-481. 

2
 Ion Calafeteanu, coordonator, Istoria politicii externe româneşti în date,  p. 

450, 475, 493, 504. 
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Afacerilor Externe, Philippe Esper, şeful Direcţiei relaţii externe în Ministerul 

Industriei, Bertrand Schneiter, director adjunct al Direcţiei relaţiilor economice 

externe. 

Valéry Giscard d’Estaing: Cum vom proceda? Ascultăm mai întâi 

miniştrii români sau pe cei francezi? 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Poate ar fi mai bine să ascultăm mai întâi 

miniştrii francezi.  

Valéry Giscard d’Estaing: Domnule preşedinte, 

Doamnă viceprim-ministru, 

Domnilor miniştri,  

Sunt bucuros să vă pot primi astăzi aici, în cursul acestor discuţii lărgite 

între cele două delegaţii, să putem asculta rapoartele miniştrilor francezi şi 

români asupra negocierilor care au avut loc în aceste zile. 

În ceea ce mă priveşte, împreună cu domnul preşedinte Ceauşescu, am 

trecut în revistă temele relaţiilor internaţionale, precum şi relaţiile bilaterale între 

ţările noastre. 

Trecând acum să ascultăm concluziile dumneavoastră, domnilor miniştri, 

propun să dăm cuvântul miniştrilor de externe, apoi ai comerţului exterior şi, în 

fine, ai industriei. 

Jean François-Poncet: Domnule preşedinte, 

Domnul Ministru Ştefan Andrei şi cu mine am purtat regulat discuţii 

politice, ultimele cu prilejul vizitei de anul trecut la Bucureşti. 

Cu ocazia întâlnirii noastre de aici, am analizat diferite aspecte ale 

situaţiei internaţionale. Primul dintre acestea a fost legat de situaţia din 

Afganistan şi tensiunea pe care aceasta a generat-o pe plan internaţional. Am 

constatat că poziţiile noastre faţă de Afganistan pleacă de la o analiză aproape 

similară a situaţiei, că avem o serie de convergenţe în ce priveşte găsirea unei 

soluţii politice.  

Am constatat, de asemenea, că această problemă nu este resimţită identic 

de către Uniunea Sovietică şi de noi. Am fost de părere că trebuie găsită o 

soluţie politică în Afganistan, soluţie care trebuie să ducă la retragerea trupelor 

sovietice din această ţară, concomitent cu încetarea oricăror ingerinţe din afară 

în afacerile interne ale Afganistanului. 

Al doilea punct pe care l-am discutat cu colegul meu Ştefan Andrei a fost 

cel privind dezarmarea. Am fost de părere că în ce priveşte viitoarea conferinţă 

de la Madrid trebuie să dăm un mandat care să ducă la luarea unor măsuri de 

încredere de tip nou. Proiectul nostru nu epuizează toate soluţiile care vor fi 

avansate, însă este clar că finalitatea sa constă în reducerea armamentelor în 

Europa.  

Am discutat cu ministrul Ştefan Andrei asupra găsirii unei noi forme de 

soluţionare a reducerii armamentelor în Europa şi asupra hotărârilor care trebuie 

luate, în privinţa tipurilor de armament care trebuie reduse. Au fost analizate 

diferite aprecieri divergente asupra acestei probleme. 
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Al treilea aspect discutat de noi a fost legat de situaţia din Orientul 

Mijlociu şi am constatat că poziţiile Românei şi Franţei faţă de Israel şi faţă de 

ţările arabe sunt aproape identice. 

În privinţa Iranului, părerile noastre sunt destul de pesimiste, deşi noi ne-

am ferit să facem prevederi în legătură cu evoluţia ulterioară a evenimentelor. 

Credem totuşi că armata s-ar putea să joace în viitor un rol important în această 

ţară. 

Am discutat, de asemenea, despre viitoarea sesiune extraordinară a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, care, suntem de părere, va cere o nouă metodă de 

reflexiune în cadrul situaţiei internaţionale. Noi suntem de părere că se deschide 

o nouă perioadă în cadrul relaţiilor internaţionale. Domnul ministru Ştefan 

Andrei ne-a comunicat şi punctele de vedere ale ţărilor din Grupul celor ‟77 

precum şi propunerile pe care acestea le-au pregătit. Din unghiul acestei sesiuni, 

trebuie abordată problema ajutorului pentru ţările cele mai sărace, dar şi cea a 

ţărilor care trebuie să furnizeze acest ajutor.  

În ce priveşte evoluţia viitoare a situaţiei internaţionale, cele două părţi 

au dat dovadă de scepticism. În privinţa unei evoluţii optimiste a situaţiei 

internaţionale, noi am fost de părere că trebuie luate în seamă orice posibilităţi 

de a acţiona în această direcţie, orice iniţiative care ar putea aduce o 

îmbunătăţire a situaţiei internaţionale. 

Iată, acesta a fost punctul meu de vedere cu privire la discuţiile purtate 

cu domnul ministru Andrei Ştefan. Mă opresc aici, deoarece mai sunt şi alţi 

miniştri care trebuie să ia cuvântul. 

Tov. Ştefan Andrei: Tovarăşe preşedinte Nicolae Ceauşescu, 

Domnule preşedinte Giscard d‟Estaing, 

În întâlnirea pe acre am avut-o ieri cu domnul ministru Poncet noi am 

discutat, de fapt, problemele legate de Declaraţia comună, în baza politicii 

definite de cele două ţări, de dumneavoastră personal. Nu am mers la o abordare 

generală a situaţiei internaţionale pentru că aceasta a făcut obiectul discuţiilor la 

nivelul cel mai înalt. Consider că am ajuns la concluzii bune în legătură cu 

cuprinderea în Declaraţie a poziţiilor celor două ţări în principalele probleme 

internaţionale, şi mai ales în legătură cu ceea ce doresc să facă România şi 

Franţa în domeniul politicii de pace, de destindere, de colaborare şi 

independenţă naţională. 

Documentul prezintă pe larg rezultatele colaborării dintre România şi 

Franţa şi direcţiile de dezvoltare a relaţiilor în viitor, pe toate planurile, între cele 

două ţări ale noastre. De altfel, relaţiile bilaterale constituie partea centrală, 

dominantă a Declaraţiei. 

În legătură cu problemele internaţionale, în document este exprimată, pe 

de o parte, preocuparea faţă de deteriorare climatului din viaţa internaţională, iar 

pe de altă parte hotărârea de a se acţiona pentru reglementarea pe cale politică a 

conflictelor şi pentru respectarea principiilor independenţei şi neamestecului în 

treburile interne ale altor state. 
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În urma discuţiilor s-a convenit ca problemele securităţii europene, ale 

reuniunii de la Madrid să ocupe un rol central în cadrul problemelor 

internaţionale şi, de altfel, cu acestea şi începe în Declaraţie abordarea 

problemelor internaţionale. 

Colegul meu a exprimat poziţiile în legătură cu principalele probleme 

conflictuale, aşa încât eu nu mai vreau să revin asupra lor, inclusiv asupra 

modului în care România şi Franţa vor acţiona în legătură cu reuniunea de la 

Madrid şi sesiunea specială a Organizaţiei Naţiunilor Unite consacrată noii 

ordini economice internaţionale. 

În spiritul hotărârii celor doi preşedinţi, Declaraţia subliniază necesitatea 

continuării consultărilor între cele două state în principalele probleme ale vieţii 

internaţionale, inclusiv în legătură cu cele două mari probleme internaţionale 

apărute în cea de-a doua parte a anului. 

Declaraţia actuală reia principalele poziţii exprimate în Declaraţia 

semnată anul trecut la Bucureşti şi subliniază importanţa întâlnirilor şi a 

convorbirilor la nivel înalt pentru stimularea relaţiilor bilaterale româno-

franceze şi a conlucrării între ţările noastre pe plan internaţional. Vă mulţumesc 

pentru atenţie […] 

Valéry Giscard d’Estaing: Domnule preşedinte, aş vrea acum să vă 

spun câteva cuvinte ca o concluzie la discuţiile pe care le-am avut, în punctele 

lor principale. N-am să vorbesc acum de conţinutul discuţiilor pentru că el a fost 

exprimat de miniştri afacerilor externe şi despre acestea se va face referire şi în 

comunicatul oficial, unde vor fi înscrise concluziile noastre. 

Analiza pe care noi am făcut-o situaţiei internaţionale a reliefat poziţii 

vecine, nu spun identice, pentru că fiecare ţară îşi are poziţiile ei şi acestea sunt 

foarte apropiate. În orice caz putem spune că avem o analiză similară a situaţiei 

în care se află viaţa internaţională în momentul de faţă. 

Al doilea punct se referă la importanţa pe care o ataşăm ducerii mai 

departe a discuţiilor dintre ţările noastre. Miniştrii de externe au discutat de mai 

multe ori în ultimul timp despre viitoarea sesiune a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, despre găsirea unei soluţii politice în Orientul Apropiat, în Iran, în 

Afganistan.  

De aceea, faţă de concluziile la care am ajuns, cred că este în interesul 

nostru să menţinem la un nivel strâns contactele în viitor. 

Al treilea punct are ca obiect limitarea armamentelor. Cred că viitoarele 

conferinţe internaţionale sunt o ocazie bună ca diplomaţiile română şi franceză 

să întreprindă o acţiune comună, dar până atunci va trebui să adâncim şi să 

precizăm diferite puncte pentru a ne aduce o contribuţie mai însemnată la 

întărirea păcii şi securităţii nu numai pe continentul nostru, ci şi în alte părţi ale 

lumii. 

Domnule preşedinte, am fost foarte sensibil la invitaţia pe care 

dumneavoastră ne-aţi adresat-o de a veni în curând în România. Această 

invitaţie a fost adresată preşedintelui Republicii Franceze. Dumneavoastră ştiţi 

că în aprilie 1981 vor avea loc în Franţa alegeri prezidenţiale. În aşteptarea 
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acestui termen, preşedintele francez acceptă cu plăcere această invitaţie şi 

această acceptare va fi înscrisă în comunicatul comun. 

Aş vrea să folosesc acest prilej pentru a spune tuturor membrilor 

delegaţiei dumneavoastră cât de fericit am fost să-i primim în ţara noastră şi cât 

de fericit sunt că delegaţia română şi-a găsit aici o expresie a personalităţii sale 

şi a avut ocazia să găsească la noi un punct de vedere aproape identic în ce 

priveşte situaţia din Europa. 

Aşa cum am spus şi în discursul meu de miercuri seara, aş vrea foarte 

mult să aflu că dumneavoastră, domnule preşedinte, delegaţia română, v-aţi 

simţit bine în Paris, în Franţa şi poate aţi putut constata cât de mult au ţinut toţi 

cei cu care v-aţi întâlnit să afirme că doresc ca relaţiile dintre Franţa şi România 

să se dezvolte necontenit. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aş dori şi eu, domnule preşedinte, să mă refer 

pe scurt la rezultatele convorbirilor şi ale vizitei noastre. 

În primul rând, doresc să încep prin a vă mulţumi pentru întreaga 

ospitalitate, pentru organizarea vizitei în aşa fel încât noi să ne simţim bine şi ca 

vizita, pe ansamblul ei, să se încheie cu rezultate bune. 

Mă voi referi întâi la relaţiile bilaterale. Miniştrii francezi şi români au 

prezentat rezultatele la care s-a ajuns. Consider că, pe ansamblu, s-a ajuns la o 

serie de lucruri pozitive care dau perspectiva extinderii colaborării şi cooperării 

între ţările noastre.  

Aş menţiona aici situaţia cooperării cu firma Renault. Cred că (sic) 

cooperarea care s-a dezvoltat până acum cu Renault a fost bună şi putem 

împreună să găsim posibilităţi pentru continuarea ei pe o altă bază decât cea care 

a fost până acum, dar reciproc avantajoasă. Cred că există această posibilitate. 

[…] 

În ce priveşte problemele politice, eu împărtăşesc pe deplin cele ce aţi 

afirmat dumneavoastră, că discutarea acestor probleme a demonstrat că ţările 

noastre doresc să îşi aducă contribuţia la soluţionarea lor pe cale politică, la 

continuarea politicii de destindere, de respect al independenţei naţionale şi la o 

politică de pace.  

Este şi normal ca asupra unor probleme să existe şi păreri deosebite sau 

neidentice, dar în discuţiile pe care le-am avut împreună – şi am constatat 

aceasta şi la miniştrii de externe – pe probleme fundamentale am ajuns la 

concluzia că există un cadru larg de colaborare pe plan internaţional […] 

Adresând invitaţia de a vizita România, eu am avut în vedere că trebuie 

să continuăm contactele şi discuţiile, să dezvoltăm prietenia între popoarele 

noastre.  

Sunt bucuros că aţi acceptat această invitaţie. Sigur, nu doresc să mă 

amestec în nici un fel în problemele alegerilor din Franţa. Noi sperăm ca 

preşedintele Franţei să facă această vizită în România.  

Valéry Giscard d’Estaing: Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aş dori şi eu să adresez mulţumiri miniştrilor 

români şi francezi, tuturor acelora care ne-au înconjurat în aceste zile cu atenţia 
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lor şi ne-au ajutat ca să ne simţim cât mai bine şi să obţinem încheierea cu 

rezultate bune a vizitei. 

Valéry Giscard d’Estaing: Vă mulţumesc. 

 
(Răzvan-Florin Mihai, Întâlniri româno-franceze la nivel înalt,  

în „Arhivele Totalitarismului”, 58-59, XIV, 1-2, 2008, p. 117-121). 
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UN FINAL PLANIFICAT (1989) 

 



 579 

 



 580 

EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989 

ÎN CONTEXT INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

... Olé, olé, Ceauşescu nu mai e! Cine nu-şi mai aminteşte? Era, se ştie, 

strigătul de bucurie al mulţimii. Era semnul triumfului revoltei populare prioritar 

anticeauşistă, şi abia în cele din urmă anticomunistă, desfăşurată în perioada 14-

22 decembrie 1989. Pornită, cum este cunoscut, la Iaşi în 14 decembrie 1989 şi 

amplificată, cu începere chiar din ziua următoare, la Timişoara, iar din 21 

decembrie 1989 în Bucureşti şi, mai apoi, în toată ţara. Pe acest fond, la 22 

decembrie 1989 înregistrăm, urmare a unei lovituri de stat, prăbuşirea 

dictaturii lui N. Ceauşescu.  

 

 
 

Fototeca online a comunismului Românesc (161/1966) 

 

Este de datoria istoricului viitor să stabilească cu certitudine, în baza 

unor probe complete şi irefutabile, în ce grad răsturnarea lui Ceauşescu s-a 

produs printr-o lovitură de stat ori în urma revoltei populare, transformată, 

cu începere din 22 decembrie 1989, în revoluţie
1
. Oricum, va trebui să se 

                                      
1
 Potrivit reputatului istoric acad. Florin Constantiniu, tot ceea ce s-a întâmplat 

după 22 decembrie 1989 s-ar putea denumi, avându-se în vedere şi implicarea armatei 

române, „cel mai straniu război din istoria României. Armata, în multe locuri, 

înconjurată de mulţimea chemată isteric la Televiziune să apere instituţiile împotriva 

<<teroriştilor>> (nimeni nu se întreba cum ar fi putut nişte civili, fie şi înarmaţi – dar 

de unde şi cu ce? – să lupte mai bine decât militarii), a purtat <<lupte>> cu <<forţele 

ostile revoluţiei>>, rămase însă până la capăt invizibile [...] O comisie parlamentară 

precum şi numeroşi ziarişti, analişti şi istorici au încercat fără succes să lămurească 

evenimentele petrecute în zilele de 22-25 decembrie 1989. Ipoteze şi scenarii s-au 

revărsat în paginile publicaţiilor sau pe micile ecrane. Nici astăzi, la nouă ani de la 

desfăşurarea evenimentelor, nu poate fi formulat un răspuns cert” (apud Florin 

Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 

Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 506-507). În ultima vreme, opiniile 
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demonstreze în ce grad, în comparaţie cu „realizările” dezastruoase după peste 

20 de ani de la Marele Eveniment, transformările produse în România au avut 

un caracter într-adevăr revoluţionar?! Ceea ce, desigur, ar constitui un nou şi 

decisiv argument în detrimentul Revoluţiei din 1989 şi, mai degrabă, în 

avantajul loviturii de stat care, într-un complex intern şi internaţional specific, a 

răvăşit pur şi simplu România, cu consecinţe imprevizibile şi pe termen lung. 

 

 

 
 

Nicolae şi Elena Ceauşescu – Un cuplu numai aparent fericit,  

de vreme ce le fusese deja destinat un sfârşit pe … eşafod! 

 

Schimbând ce-i de schimbat, evenimentele din România amintesc de 

cele desfăşurate în Rusia în timpul Revoluţiei din februarie 1917. Inclusiv din 

punctul de vedere al ramificaţiilor şi implicaţiilor externe, la care ne vom referi 

mai departe. Ceea ce a urmat după plecarea lui Ceauşescu, în 22 decembrie 

                                                                                                    
celor mai de seamă cunoscători ori participanţi la evenimente (generalii Aurel Rogojanu 

şi Victor Atanasie Stănculescu, colonel Filip Teodorescu, Virgil Măgureanu, dr. Alex 

Mihai Stoenescu sau Grigore Cartianu) au insistat – cu lux de amănunte şi argumente 

irefutabile – asupra loviturii de stat din 22 decembrie 1989 (cf. Alex Mihai Stoenescu, 

Istoria loviturilor de stat în România, IV/2, Bucureşti, Editura RAO, 2005, passim; 

Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regimul ceauşist la regimul Iliescu, 

Bucureşti, Editura RAO, 2008, passim; General Victor Atanasie Stănculescu, Alex 

Mihai Stoenescu, În sfârşit, Adevărul …, Bucureşti, Editura RAO, 2009; Grigore 

Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor, Bucureşti, Editura Adevărul, 2010), spre deosebire 

categorică de volumele apărute sub egida Institutului Revoluţiei din Bucureşti. 
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1989, la ora prânzului, s-a numit revoluţie. A fost exact ca în Rusia, unde 

Revoluţia din Octombrie s-a confundat cu insurecţia din Petrograd în urma 

căreia, prin lovitură de stat, s-a instalat guvernul bolşevic al lui V. I. Lenin. Ceea 

ce în fond a marcat debutul unei revoluţii despre sfârşitul căreia nimeni n-a mai 

vorbit până la colapsul U.R.S.S. în decembrie 1991. În România, la fel, lovitura 

de stat, desfăşurată obligatoriu într-un cadru intern şi internaţional propice, a 

constituit semnalul trecerii de la revolta spontană a poporului român la revoluţia 

planificată, care, după toate aparenţele, de asemenea încă nu s-a încheiat?! Iar, 

aşa după cum au observat cu referiri la alte zone Curzio Malaparte şi Ignazio 

Silone, pentru asemenea ocazii prea puţine s-au schimbat în raport cu anul 1917, 

când L. D. Troţki and Co. asigurau că: „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”
2
.  

La rândul lui, Toma Cinicul al lui Ignazio Silone este tot atât de direct: 

„Arta comploturilor şi a atentatelor este destul de fină şi nu poate fi lăsată 

la voia întâmplării. Comploturile şi atentatele cele mai reuşite sunt, fireşte, 

cele pe care le pregăteşte poliţia. Ar fi suficiente acestea pentru a justifica 

existenţa beneficei instituţii. Dar revine aspirantului la dictatură ştiinţa de-

a exploata imediat efectul respectivelor comploturi şi atentate. În general, 

complotul sau atentatul cel mai eficace este acela în care <<inamicul 

intern>>, adversar ireconciliabil al proprietăţii, al credinţei şi al bunelor 

moravuri, se dezvăluie ca făcând parte din aceeaşi gaşcă cu <<inamicul 

ereditar de peste graniţă>>”
3
. 

A reprezentat un avantaj – ori, mai degrabă, un dezavantaj? – faptul că 

„revoluţia română” s-a desfăşurat în văzul lumii: evenimentele de la Bucureşti 

şi, apoi, din restul ţării s-au transmis din prima clipă la TVR, astfel că, o şansă 

nemaiîntâlnită, telespectatorii din România şi de aiurea le-au putut urmări în 

direct. În fapt, încă din start, aşadar, au funcţionat cu deosebit succes, pe plan 

intern şi internaţional, dezinformarea, subversiunea. Potrivit studiului clasic din 

1972 al lui Riger Mucchielli, subversiunea presupune montarea unei revoluţii 

voluntariste. „Importantă nu este – sublinia acelaşi – realitatea vieţii, ci ceea 

ce cred oamenii”; iar, în context, „găsirea cuvintelor care au efect e mai 

importantă decât analizarea datelor obiective”
4
. Cu alte cuvinte, exact ca în 

România anului de graţie 1989! 

Despre evenimentele din România s-a făcut caz încă din cursul 

desfăşurării lor cum că ar fi reprezentat prima revoluţie din istorie transmisă în 

direct, desfăşurată în faţa camerelor de filmat! Era ceva nemaiîntâlnit... 

                                      
2
 Curzio Malaparte, Tehnica loviturii de stat, traducere, Bucureşti, Editura 

Nemira, 1996, p. 99.  
3
 Ignazio Silone, Şcoala dictatorilor, traducere, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 

1992, p. 148. 
4
 Apud Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare. De la Calul Troian la 

Internet, traducere, Bucureşti, Editura Antet, 1999, p. 7-8. 
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„Revoluţia română” s-a impus fără dificultate atenţiei opiniei publice mondiale. 

Dacă ne amintim bine, nu pur şi simplu, ci în acordurile Lambadei. Pentru ca, 

în perioada imediat următoare, „revoluţia” să se stingă pe aceeaşi melodie, adică 

tot în ritmurile Lambadei. Dar, cu adevărat, s-a terminat cumva „revoluţia”? 

După cum am precizat, sub aspect teoretic, nicidecum. Atâta doar: că ea le-a fost 

furată, sechestrată românilor; pentru a le rămâne tot astfel ... Faptul este cu atât 

mai evident astăzi
5
, când nu numai sondajele de opinie, ci şi studiile de 

specialitate descoperă cu uşurinţă numai ceea ce s-a distrus, dar cu multă 

greutate pot evalua ceea ce cu adevărat s-a construit temeinic şi serios în 

România în raport cu regimul politic comunist îngropat.  

În fapt, în 1989, conştient ori nu, apogeul evenimentelor din decembrie a 

constituit, în acelaşi timp, şi punctul de cotitură pe panta regresului. El a 

survenit chiar la 25 decembrie 1989, o dată cu faimosul „proces” al 

Ceauşeştilor, încheiat nu cu execuţia, ci cu abominabila masacrare a cuplului. 

M. S. Gorbaciov, unul dintre „regizorii” externi ai spectacolului, avea să declare 

la Bucureşti după 20 de ani că execuţia cuplului Ceauşescu nu se depărtase de 

cea a animalelor! Nu mai insistăm asupra faptului că, în cadrul „procesului” ce 

la fusese înscenat Ceauşeştilor, fostul lider comunist, le-a imputat în nouă 

rânduri acuzatorilor şi judecătorilor improvizaţi că erau delegaţi ai unor 

autorităţi instituite prin lovitură de stat
6
”; în partea finală a „procesului”, a 

intervenit şi următorul dialog: 

„Nicolae Ceauşescu: Nu noi l-am adunat [poporul]. Nu, n-am fugit [din 

fostul sediu al C.C. al P.C.R. din Bucureşti], şi acei care au trădat …, inclusiv 

unul prezent aici, a chemat elicopterele, le-a dat ordin … (Ceauşescu arată cu 

degetul spre generalul Stănculescu, aflat la doi metri în stânga lui). 

Mugurel Florescu: În ce a constat trădarea generalului Milea? 

Elena Ceauşescu: Noi nu am vrut să plecăm. Rămâneam acolo [în 

sediul C.C. al P.C.R.], muream la sediu …”
7
  

În ce ne priveşte, considerăm că – peste toate „probele” şi argumentele 

contrare ce s-ar putea aduce – afirmaţiile categorice ale lui N. Ceauşescu, mai cu 

seamă în contextul desfăşurării „procesului” şi în asemenea momente 

premergătoare cu numai câteva zeci de minute ale execuţiei, trebuie luate în 

seamă, ele explicând, pe de cealaltă parte, însuşi verdictul „Tribunalului” în 

sensul pronunţării pedepsei capitale.  

 Efectul a fost, bineînţeles, detestabil. Pretutindeni, şi nu în cele din urmă 

în România. Mai cu seamă că Numărul 1 şi Numărul 2 ale fostului regim au 

fost torturaţi şi asasinaţi în Sfânta Zi de Crăciun. Zi sfântă, la români, şi nu 

numai la ei. De ce atunci? Un răspuns clar încă nu s-a dat, nici aflat. Deşi 

întrebarea în sine, fără îndoială, i-a frământat şi va continua să-i obsedeze mai 

                                      
5
 În esenţă, studiul a fost valorificat în premieră în 1999, deci după un deceniu 

de la revoluţiei. 
6
 Cf. Grigore Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor, p. 479-513.  

7
 Ibidem, p. 511. 
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cu seamă pe „actorii” dramei
8
. Mai ales că astăzi, după două decenii, ne gândim 

la rezultatele reale ale răsturnărilor din ‟89.  

Întrucât, în adevăr, unde ne-a condus ori ce condiţii extraordinare a 

inaugurat Marele Eveniment din Decembrie 1989? Să fim bine înţeleşi; avem 

în vedere rezultatele care ar trebui să decurgă din esenţa faptelor întâmplate. În 

România şi în tot „lagărul comunist” european care s-a prăbuşit în 1989-1991. În 

1999, atunci când s-au celebrat zece ani de la căderea Zidului Berlinului, 

principalii eroi ai întâmplării au comis eroarea de a vorbi în public despre cele 

ce şi cum s-au petrecut. N-au spus totul, dar suficient de multe pentru a îngădui 

anume concluzii. M. S. Gorbaciov, George Bush şi Helmuth Kohl, căci despre ei 

este vorba, s-au grăbit să evidenţieze cum că demolarea Zidului s-a înfăptuit de 

sus în jos, iar nicidecum viceversa. Consecinţa? E lesne sesizabilă astăzi în 

Europa: Zidul propriu-zis nu mai există; pentru Berlin, redevenit capitală a 

Germaniei, el rămâne o dezagreabilă amintire; numai că Europa continuă să fie 

divizată, împărţită de alte ziduri reale ori imaginare, întocmai – dacă nu mai rău? 

– ca în toiul „războiului rece”. Cum aceasta? Şi învinşii, şi învingătorii din 1989, 

mai mult decât sigur, au pornit de la premise false, s-au întemeiat pe calcule 

greşite, apoi s-au păcălit reciproc, iar în prezent „realităţile” îi obligă la acţiuni 

lipsite de perspectivă. Comunismul n-a fost pur şi simplu demolat, schimbat cu 

un capitalism multilateral dezvoltat. 

La exact un deceniu după prăbuşirile din 1989, M. S. Gorbaciov nu a 

ascuns că era total dezamăgit, deşi fusese de acord cu distrugerea Zidului 

Berlinului, opinând că: „Statele Unite au experimentat în Kosovo o nouă 

metodă pentru a pune capăt conflictelor şi rezultatul este o victorie militară 

şi un dezastru politic, contrariind în plus Rusia, India şi China... La un 

colocviu, preşedintele Clinton a declarat în prezenţa mea că, graţie lui 

Dumnezeu, secolul XX a devenit un secol american şi următorul secol va fi 

şi mai american. Am rămas mut. Dar i-am replicat două luni mai târziu în 

ziarul <<The New York Times>>, citându-l pe John Kennedy, după care o 

lume cu un viitor american va fi o lume fără viitor!”
9
 Mai apoi, în 2010, la 

Bucureşti, ex-liderul sovietic a constatat, cum am arătat, că soţii Ceauşescu 

fuseseră ucişi asemenea … unor animale?! 

Orice studiu nepretenţios ne poate lesne convinge că, în fond, căderea 

Zidului Berlinului nu a semnificat mai mult în viziunea Occidentului decât 

reafirmarea valabilităţii Acordurilor de la Yalta din februarie 1945, cu o 

singură şi neînsemnată modificare: deplasarea „Cortinei de fier” ce fusese 

proiectată pentru Europa din zona Berlinului cu câteva sute de km mai spre 

Răsărit! 

                                      
8
 Cel mai adesea se explică condamnarea la moarte şi execuţia Ceauşeştilor, cu 

atâta grabă şi chiar în ziua de Crăciun, prin necesitatea de a se punea capăt acţiunii 

„teroriştilor” împotriva Revoluţiei... „Terorişti” despre care, aflăm recent, că nu au 

existat cu adevărat! 
9
 Cf. „România liberă” din 9.XI.1999, corespondenţa Nicoletei Franck. 
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Revenim însă la evenimentele din România, în privinţa cărora cititorul 

dispune de-acum de o foarte bogată literatură, însumând aproximativ 400 de 

volume, de o valoare inegală, şi cuprinzând relatări ale ziariştilor, monografii ale 

istoricilor, lucrări cu caracter memorialistic, culegeri de documente, studii şi 

articole diverse, sinteze şi eseuri etc. Să remarcăm că unele titluri reprezintă 

contribuţii importante, peste care, mai mult ca sigur, istoricul de mâine nu va 

putea trece cu uşurinţă
10

. Să consemnăm, de asemenea, că evenimentele din 

                                      
10

 Vezi, în mod special, Revoluţia română în direct, vol. I, Bucureşti, 

Televiziunea Română, 1990; Alexandru Saucă, KGB-ul şi revoluţia română, Bucureşti, 

1990; Radu Portocală, Autopsie du coup d’État roumain. Au pays du mensonge 

triomphant, Paris, Calmann-Lévy, 1990; Procesul Ceauşeştilor – 25 decembrie 1989. 

Stenograma integrală şi caseta video originală, Bucureşti, Editura Excelsior C.A., 

1991; Dumitru Mazilu, De la totalitarism la libertate: Revoluţia furată. Memoriu 

pentru ţara mea, vol. I, Bucureşti, 1991; Nestor Ratesh, Romania: The Entangled 

Revolution, New York-Westport-London, Praeger, 1991; Dorian Marcu, Moartea 

Ceauşeştilor. Revelaţii şi documente istorice, Bucureşti, Editura Excelsior C. A., 1991; 

Filip Teodorescu, Un risc asumat, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1992; Viorel 

Domenico, După execuţie a nins, Bucureşti, Editura Militară, 1992; Catherine 

Durandin, Nicolae Ceauşescu. Adevăruri şi minciuni despre un rege comunist, 

traducere din limba franceză, Iaşi-Chişinău, Editura Nemo, 1992; Denis Buican, 

Dracula şi avatarurile sale. De la Vlad Ţepeş la Stalin şi Ceauşescu, traducere din 

limba franceză, Bucureşti, Editura Scripta, 1993; Nestor Rateş, România: Revoluţia 

încâlcită, Bucureşti, Editura Litera, 1994; Ion Iliescu, Revoluţie şi reformă, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 1994; idem, Momente de istorie, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1995; idem, Revoluţia trăită. Stenograma convorbirii cu membrii 

Comisiei senatoriale pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989, mesaje şi 

alocuţiuni la a cincea aniversare a Revoluţiei Române, editori N. Şarambei şi V. 

Mihăescu, Bucureşti, Tip. Semne, 1995; Sergiu Nicolaescu, Începutul adevărului. Un 

raport personal, Bucureşti, Editura Topaz, 1995; idem, Un senator acuză, Bucureşti, 

Editura Pro, 1996; Şerban Săndulescu, Decembrie ’89: Lovitura de stat a confiscat 

revoluţia română, Bucureşti, Editura Ziua, 1996; Tana Ardeleanu, Răzvan Savaliuc, 

colonel Ion Baiu, Procesul Ceauşescu: O stenogramă integrală şi necenzurată a 

procesului de la Târgovişte. Procesul „procesului Ceauşescu”, Bucureşti, Editura Ziua, 

1996; Edward Behr, <<Sărută mâna pe care n-o poţi muşca>>. Românii şi Ceauşeştii: 

Investigaţia unui blestem al istoriei, traducere din limba franceză, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1999; Viorel Domenico, Ceauşescu la Târgovişte. 22-25 decembrie 1989, 

Bucureşti, Editura Ion Cristoiu S.A., 1999; Aurel Perva, Carol Roman, Misterele 

revoluţiei române. Adevăruri, îndoieli, semne de întrebare, Bucureşti, Casa de Editare 

„Răscruci de Milenii” S.R.L., f.a. Se impune să notăm, în acest cadru, că noi înşine, 

care am scris despre N. Ceauşescu după 1989, dar şi mai înainte, în modul cunoscut 

specific epocii, am anunţat în ianuarie 1990 publicarea unei ample reconstituiri – 

Prăbuşirea Reichului ceauşist, din care au apărut deja primele două volume de studii şi 

documente (vezi Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în 

România. Documente din arhivele secrete, 1944-1989, 2 vols., Bucureşti, Editura 

Paideia, 1998). 
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decembrie 1989 au stăruit în atenţia istoricilor profesionişti români sau străini
11

. 

Reţinem, dintr-o lungă listă, studiile şi documentele reunite în volumul colectiv 

Armata Română în revoluţia din decembrie 1989
12

 ori însemnările 

memorialistice ale lui Michael R. Beschloss (istoric) şi Strobe Talbott (ziarist şi 

oficial al Departamentului de Stat al S.U.A.)
13

. În acelaşi context, ne referim la 

cartea general-colonelului în rezervă Constantin Olteanu, care, deşi stăruie 

asupra evoluţiei României în cadrul organizaţiei Tratatului de la Varşovia dintre 

1980 şi 1985, valorifică în anexă mai multe documente, inclusiv stenograma 

(cunoscută) a ultimei întrevederi M. S. Gorbaciov-N. Ceauşescu de la Moscova 

din 4 decembrie 1989
14

. De remarcat că documentului menţionat i se adaugă 

relatările generalului Constantin Olteanu ca participant la ultima şedinţă a 

Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varşovia tot din 4 decembrie 

1989, de la Moscova, unde participanţii au fost confruntaţi cu un veritabil duel 

Gorbaciov-Ceauşescu
15

. Martorul a reţinut că, în timp ce în şedinţa plenară a 

CPS-ului a cuvântat Gorbaciov, Ceauşescu „era plictisit, aparent absent, privind 

ostentativ mai mult în altă parte decât la vorbitor”. În intervenţia sa, Ceauşescu 

„nu a făcut aprecieri asupra informării şi nici asupra prestaţiei lui 

Gorbaciov la Malta, cum procedaseră ceilalţi. A declarat că se manifestă o 

ofensivă generală a imperialismului împotriva socialismului şi, ca susţinere, 

s-a folosit de un buletin <<Agerpres>> (primit în timp ce se afla în sală), 

citând dintr-o declaraţie făcută, în drum spre Bruxelles, de George Bush, 

care, între altele, se referea la întărirea NATO. <<Cum se împacă – întreba 

retoric liderul român – ceea ce s-a spus aici cu privire la îmbunătăţirea 

relaţiilor între cele două blocuri militare cu declaraţia preşedintelui 

american?>> Totodată, el a cerut să înceteze acţiunea de discreditare a 

                                      
11

 Vezi îndeosebi lucrările menţionate supra (nota 1), precum şi Ioan Scurtu, 

The Romanian Revolution of December 1989 in International Context, Bucureşti, 2009; 

Dennis Deletant, România sub regimul comunist, traducere din limba engleză, 

Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997, p. 191 şi urm.; Catherine Durandin, Istoria 

Românilor, traducere din limba franceză, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 367 şi urm.; 

Stephen Fischer-Galaţi, România în secolul al XX-lea, traducere din limba engleză, Iaşi, 

Institutul European, 1998, p. 241 şi urm.; Jean-François Soulet, Istoria comparată a 

statelor comunist din 1945 până în zilele noastre, traducere din limba franceză, Iaşi, 

Editura Polirom, 1998, p. 321-322; Ionel Alexandru, România în Decembrie 1989, 

rezumatul tezei de doctorat, Universitatea din Constanţa, 2009, 63 p. 
12

 Coordonator: general de divizie în rezervă, profesor universitar dr. Costache 

Codrescu, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Bucureşti, Editura Militară, 1998, 484 

pagini. Ediţia I – Bucureşti, Editura Militară, 1994. 
13

 Cf. La cele mai înalte nivele. Relatare din culisele puterii referitoare la 

sfârşitul Războiului Rece, traducere, Bucureşti, Editura Elit, 1995, 682 pagini. 
14

 Apud Constantin Olteanu, România – O voce distinctă în Tratatul de la 

Varşovia. Memorii 1980-1985, Bucureşti, Editura Aldo, 1999, p. 234-243. 
15

 Ibidem, p. 208-220.  
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foştilor conducători înlăturaţi de la conducere în unele ţări socialiste...”
16

 

După o scurtă pauză, reuniunea CPS-ului din 4 decembrie 1989 s-a reluat, 

Gorbaciov avansând propunerea de-a se adopta o declaraţie formală prin care se 

recunoştea că intervenţia forţelor Tratatului de la Varşovia (mai puţin, cele 

române) în 1968 în Cehoslovacia fusese o greşeală. Propunerea – consemnează 

C. Olteanu – a declanşat un „duel verbal” între Gorbaciov şi Ceauşescu
17

. Şi 

memorialistul face aceste semnificative observaţii: „Consider îndreptăţită 

opinia potrivit căreia această chestiune [condamnarea agresiunii din 1968] ar 

fi putut fi convenită la Malta, pentru a da de înţeles ţărilor din Sud-Estul 

Europei că, dacă vor trece la schimbări politice şi economico-sociale, nu vor 

face obiectul unor intervenţii militare. Declaraţia în cauză, pregătită din 

timp, nu condamna actul invaziei în termeni duri, fiind numai o scurtă 

evocare a dramaticului eveniment. Toate delegaţiile au fost de acord cu 

documentul, cu excepţia lui Nicolae Ceauşescu, care a ridicat o serie de 

probleme în dialogul cu Mihail Gorbaciov”
18

.  

Din stenograma întrevederii separate Gorbaciov-Ceauşescu – pe care o 

valorificăm în anexa acestui capitol – este imposibil să ignorăm replica lui 

Gorbaciov la sugestia lui Ceauşescu de-a se stabili data de 9 ianuarie 1990 

pentru o proximă întâlnire a primilor-miniştri ai U.R.S.S. şi României, N. I. 

Rîjkov şi, respectiv, C. Dăscălescu. Atunci, liderul sovietic a conchis: „Veţi mai 

trăi până la 9 ianuarie!...”
19

Având în vedere cele ce-au urmat, ne putem 

întreba, cu siguranţă, ce ascundeau vorbele lui Gorbaciov: o ameninţare, o 

premoniţie sau, pur şi simplu, o constatare nevinovată? În prezent, la atâţia 

ani după evenimentele examinate, trebuie să ne gândim la oricare dintre 

variante. 

 

*** 

Un lucru este mai mult ca sigur. Şi anume: Kremlinului nu-i era 

necunoscută situaţia din România, fiind, în chip precis, la curent cu tentativele 

de a-l răsturna pe N. Ceauşescu. Nu însă fără alertarea Moscovei şi fără 

implicarea ei. Deocamdată, chiar şi după apariţia Memoriilor lui M. S. 

Gorbaciov, irelevante pentru cazul în studiu, trebuie încă să facem presupuneri 

ori trebuie să apelăm la recunoaşterile colaboratorilor săi apropiaţi. Sub acest 

aspect, ceea ce se impune pentru moment sunt asigurările ferme ale celor în 

cauză cum că Moscova, chiar dacă a ştiut ceva despre acţiunile plănuite în 

1988-1989 contra lui Ceauşescu, s-a menţinut total rezervată.  

 

                                      
16

 Ibidem, p. 215. 
17

 Ibidem, p. 216. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem, p. 241.  



 588 

 
 

Dar să-i cunoaştem pe martorii în discuţie. Unul dintre ei a fost 

Aleksandr Iakovlev, membru al Academiei de Ştiinţe din Moscova, fost membru 

al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. şi preşedintele Comisiei de politică 

internaţională a C.C. al P.C.U.S. Într-o convorbire din 14 septembrie 1991 cu 

Lilly Marcou, cercetătoare franceză bine cunoscută şi apreciată, A. Iakovlev a 

mărturisit: „N-am fost în România, dar am participat, cu Mihail Sergheevici, 

la întâlniri cu Ceauşescu la Moscova. Convorbirile cu el, mai ales spre 

sfârşitul domniei lui, erau foarte penibile şi încordate. Ceauşescu vorbea de 

una, Gorbaciov de alta: nu găseau un limbaj comun. Ceauşescu rămânea 

ferm pe poziţiile lui şi ne critica dur: el ne reproşa că ne îndepărtăm de 

socialism, că <<scufundăm nava socialistă>>, că ne eschivăm de la sprijinul 

internaţionalist etc. Pentru noi era clar: ceea ce se petrecea în România n-

avea nimic comun cu socialismul. Pentru că doream să respectăm formele, 

îi descriam lui Ceauşescu socialismul la care hotărâserăm să renunţăm 

definitiv. Şi acest socialism semăna ca două picături de apă cu socialismul 

românesc. Cunoscând bine starea de lucruri din această ţară, ne aşteptam – 

a continuat, cu subînţeles, fostul demnitar sovietic – ca ceea ce s-a întâmplat să 

survină în orice moment. Dar noi n-am pregătit niciodată succesiunea. N-

am avut nici un contact cu reprezentantul nici unei opoziţii. Am fost 

solicitaţi în această privinţă, dar am evitat tot timpul să ne implicăm. 

Aceeaşi linie de conduită a fost adoptată în toate ţările din regiune (subl. 



 589 

ns.)”
20

. A. Iakovlev a fost confirmat de un alt personaj important, de asemenea 

colaborator apropiat al lui Gorbaciov: Vadim A. Medvedev, şi el fost secretar al 

C.C. al P.C.U.S., şef al Comisiei ideologice a C.C. al P.C.U.S. etc. etc. 

Amintirile sale îl introduc pe cititor în labirintul moscovit al anilor de 

perestroikă (1985-1991), detaliile furnizate dovedindu-se deosebit de interesante 

în ce priveşte culisele recunoaşterii oficiale de către Kremlin a existenţei 

originalului protocolului adiţional secret al Pactului Hitler-Stalin din 23 august 

1939
21

 sau „valul 1989” trecând peste Berlin, Budapesta, Varşovia şi Sofia
22

. Se 

înţelege, în atare condiţii, că nu lipsesc referirile la schimbările survenite în 

România
23

. Medvedev a avut şansa de a participa la unele întâlniri ale 

conducerii de partid şi de stat sovietice cu N. Ceauşescu ori a avut de unul 

singur o întrevedere cu liderul român, la 31 ianuarie 1989, pentru care ne 

comunică stenograma păstrată
24

. Cu acea ocazie, atestă Medvedev, Ceauşescu a 

reiterat propunerea convocării unei întâlniri a şefilor comunişti din Europa 

pentru a se dezbate „soarta socialismului”
25

. 

În raport cu A. Iakovlev, recunoaşterile lui V. A. Medvedev sunt mai 

directe: „Îmi reamintesc că, de la un timp, din partea unor militari şi a altor 

forţe opoziţioniste [din România] s-au făcut încercări de a implica 

conducerea sovietică în afacerile interne [ale României]. Asemenea semnale, 

prin ambasadorul nostru [la Bucureşti], au venit din partea general-

colonelului [N.] Militaru, cu observaţia că mişcarea împotriva lui 

Ceauşescu avea destul de mulţi aderenţi în cercurile militare, diplomatice şi 

altele. S-a pus problema susţinerii eforturilor forţelor opoziţioniste din 

partea sovietică. Aceste comunicări personal le-am raportat lui Gorbaciov. 

Hotărârea a fost: să nu li se dea răspuns (subl. ns.)”
26

. În asemenea 

condiţiuni, consideră memorialistul, prăbuşirea „regimului despotic” al lui 

Ceauşescu a fost inevitabilă, survenind, totuşi, ca rezultat al unei „insurecţii 

populare”, de sorginte internă, despre care însă nu se spune dacă a fost un 

corolar al intervenţiei „forţelor opoziţioniste”, controlate ori inspirate din 

exterior, cauză ori efect al vreunei acţiuni decisive
27

. 

Se impune ca, în context, să facem trimitere şi la declaraţiile mai vechi 

ori mai noi ale unor persoane implicate în evenimentele din decembrie despre 

rosturile lor. Se cunoaşte, de exemplu, că Silviu Brucan s-a referit la „discuţiile” 

                                      
20

 Apud Aleksandr Iakovlev, Ce vrem să facem cu Uniunea Sovietică? 

Convorbire cu Lilly Marcou, traducere, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 114.  
21

 Cf. V. A. Medvedev, Raspad. Kak on nazreval v <<mirovoi sisteme 

soţializma>>, Moskva, Mejdunarodnîie Otnoşeniia, 1994, p. 100-117. 
22

 Ibidem, p. 45-194. 
23

 Ibidem, p. 194-223, subcapitolul „Geniul Carpaţilor”. 
24

 Ibidem, p. 212-221. 
25

 Ibidem, p. 220. 
26

 Ibidem, p. 223. 
27

 Ibidem. 
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sale cu M. S. Gorbaciov din noiembrie 1988, deci anterior redactării şi 

difuzării Scrisorii celor şase la 10 martie 1989 de către BBC
28

. Ulterior, Silviu 

Brucan a relatat că Gorbaciov nu respinsese ideea răsturnării lui Ceauşescu, 

dimpotrivă, fusese impresionat, dar a solicitat să nu fie afectată poziţia politică 

conducătoare a P.C.R. la Bucureşti
29

. Să reţinem, pe de altă parte, că Virgil 

Măgureanu a contestat mai întâi caracterul de revoluţie al evenimentelor din 

decembrie 1989, pentru care a avansat în schimb conceptul de „revoltă populară 

sub impulsul unor forţe din afară”
30

, pentru ca, în preajma împlinirii a două 

decenii de la evenimente să le atribuie caracterul unei clasice „lovituri de stat”, 

în care au fost implicate mai multe servicii secrete şi oficine străine
31

. Sub acest 

aspect, reţinem asemenea afirmaţii precum: „După câte ştiu, soarta lui 

Ceauşescu a fost hotărâtă nu numai la Moscova, ci a existat o conivenţă în 

ce priveşte destinul cuplului dictatorial, şi eu mă îndoiesc că, dacă Moscova 

a vrut-o, ceilalţi n-ar fi dorit să se întâmple acest lucru …”
32

 Iar, peste câteva 

rânduri, acelaşi revenea: „ … Eu totuşi insist asupra ideii că, luni de zile 

înainte ca evenimentele din decembrie să se producă, din septembrie deja se 

ştia faptul că soarta lui Ceauşescu este pecetluită, a lui ca persoană. Şi nu 

mă refer numai la îndepărtarea comunismului din România”
33

 
În ce ne priveşte, ne îngăduim să conchidem că – în lipsa unor probe 

memorialistice complete şi pe deplin edificatoare, ca şi în lipsa unor documente 

revelatorii, care însă nu vor întârzia să apară – nu se pot avansa răspunsuri 

adecvate la toate problemele esenţiale privind desfăşurările din decembrie 1989. 

Istoricul Florin Constantiniu a consemnat cu justificat temei în această privinţă: 

„Reconstituirea şi analiza evenimentelor din anii 1990-1999 nu pot fi încă 

întreprinse de către istoric, sursele de informare fiind inaccesibile. Orice 

tentativă în această direcţie l-ar duce pe cercetător de la istorie la politică”
34

.  

 

*** 

                                      
28

 Vezi Dennis Deletant, România sub regimul comunist, p. 171-172. 

Scrisoarea publică adresată lui N. Ceauşescu fusese semnată numai de către „veterani” 

ai P.C.R. – Gh. Apostol, Al. Bârlădeanu, C. Pârvulescu, Corneliu Mănescu, Grigore Ion 

Răceanu şi, bineînţeles, Silviu Brucan (ibidem). 
29

 Cf. Silviu Brucan, Întâlnirea secretă Brucan-Gorbaciov, în „Evenimentul 

zilei”, Bucureşti, 19.XI.1992; Interviu la BBC, 4 decembrie 1999. Despre rolul special 

al lui Silviu Brucan în conturarea şi desfăşurarea evenimentelor din decembrie 1989, cf. 

Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regimul comunist la regimul Iliescu, p. 

136-137. 
30

 Cf. „Naţional”, Bucureşti, 29 noiembrie 1999, p. 8. 
31

 Vezi volumul, menţionat deja, De la regimul comunist la regimul Iliescu, 

passim. 
32

 Ibidem, p. 136. 
33

 Ibidem, p. 136-137. 
34

 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, p. 509. 
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Se înţelege de ce, pentru moment, ne vedem siliţi să reţinem următoarele 

aspecte: 

1) Evenimentele din decembrie 1989 au survenit în condiţii interne şi 

externe extrem de favorabile, ambele categorii de factori determinându-le cu 

obligativitate. 

Voi apela, pentru ilustrarea acestor aspecte, şi nu numai atât, la opiniile 

istoricilor profesionişti, români sau străini. 

Astfel, cu referire la premisele interne, istoricul britanic Dennis Deletant, 

în subcapitolul Oprimarea al monografiei România sub regimul comunist, a 

reţinut între altele: „Deşi nu s-a bizuit pe metodele extreme de teroare din anii 

de început ai stăpânirii comuniste în România, regimul Ceauşescu a dovedit că 

era capabil să recurgă la practicile trecutului pentru a-şi menţine dominaţia 

asupra societăţii româneşti. Instituţiile şi coerciţia legalizată au rămas 

neschimbate... Gradul de amestec al lui Ceauşescu în viaţa cetăţenilor era cel 

mai bine ilustrat de măsurile de planificare familială...”
35

 Specialiştii militari 

care au pregătit volumul Armata Română în revoluţia din decembrie 1989 au 

apreciat în acest mod „pulsul” faptelor şi proceselor care au condus la prăbuşirea 

lui Ceauşescu: „... Cercurile conducătoare militare au înţeles că erau pe cale [în 

decembrie 1989] să comită o gravă eroare spre care erau împinse în mod 

deliberat de dictator şi acoliţii săi. Dincolo de acţiunile provocatoare ale unor 

grupuri diversioniste, violente, se contura imaginea unei adevărate revolte 

populare, apărută pe fondul stării generale de nemulţumire a cetăţenilor; dincolo 

de acele elemente diversioniste care acţionau violent se manifesta marea masă a 

oamenilor paşnici. Devenise limpede că obiectivele ieşirii în stradă a 

manifestanţilor erau îndepărtarea de la conducerea statului a lui Ceauşescu, 

abolirea regimului dictatorial, instaurarea în România a unei societăţi 

democratice în care omul să se bucure de libertate şi demnitate”
36

.  

Deducem, prin urmare, că Florin Constantiniu a surprins extrem de 

plastic situaţia internă, atunci când l-a caracterizat pe N. Ceauşescu ca fiind în 

1989 „aflat pe un vulcan, în ale cărui adâncuri se adună lava erupţiei 

nimicitoare”
37

. 

În 1988-1989 s-a adâncit treptat procesul izolării internaţionale a 

României, atât sub raportul relaţiilor „tradiţionale” cu statele comuniste, în 

frunte cu U.R.S.S., cât şi sub acela al legăturilor cu Occidentul şi ţările Lumii a 

III-a
38

. Cu atât mai mult s-a înrăutăţit situaţia României ceauşiste cu cât în 

toamna anului 1989 s-a înregistrat „prăbuşirea tronurilor socialiste” în 

majoritatea ţărilor Europei est-centrale – R.D.G., Polonia, Ungaria, 

                                      
35

 Dennis Deletant, op. cit., p. 175. 
36

 Apud Costache Codrescu, ed., Armata Română în revoluţia din decembrie 

1989, p. 34. 
37

 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, p. 503. 
38

 Dennis Deletant, op. cit., p. 178-179, 189-191; Jean-François Soulet, Istoria 

comparată a statelor comuniste, p. 321; Florin Constantiniu, op. cit., p. 492 şi urm. 
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Cehoslovacia şi Bulgaria, fără ca Gorbaciov să fi dat vreun semn că U.R.S.S. s-

ar putea implica în derularea evenimentelor. Devenise, în consecinţă, evident că 

„tăvălugul revoluţiilor antitotalitare nu putea ocoli ţara noastră. Ceauşescu, 

aproape singur, închistat în dogmele ideologiei sale <<originale>>, în 

megalomania sa fără limite, s-a dovedit incapabil să recepteze corect sensul 

istoriei şi deloc dispus să se adapteze prefacerilor înnoitoare”
39

. 

2) Care a fost impulsul ce a provocat revolta din decembrie 1989?  

În această privinţă, diverşi istorici au exprimat opinii separate. Cei mai 

mulţi s-au referit la diversele tentative de lovitură de stat din anii ‟80 (avându-i 

ca „actori” principali pe generalii N. Militaru, Ştefan Kostyal şi I. Ioniţă, C. 

Pârvulescu, V. Patilineţ, I. Iliescu, Silviu Brucan)
40

, la Scrisoarea celor şase, la 

primele semnale privind existenţa unui Front al Salvării Naţionale anterior lui 

decembrie 1989
41

 ori la apariţia, la Iaşi, în 10 decembrie 1989, a Frontului 

Popular Român
42

.  

Acest din urmă Front a convocat, în aceeaşi zi, mitingul de protest din 

Piaţa Unirii din Iaşi pentru data de 14 decembrie 1989, orele 14,00, fapt care a 

determinat reacţia Securităţii şi Miliţiei şi arestarea unora dintre membri, în 

frunte cu poeţii Aurel Ştefanachi, Cassian M. Spiridon
43

. În ordine strict 

cronologică, acesta a fost cel dintâi moment semnificativ al lui Decembrie ‟89, 

succedat în ziua următoare de incidentele survenite în cazul pastorului (azi 

episcopului) Lászlo Tökes
44

. Timişoara, cum este cunoscut, a devenit cu 

începere din 16-17 decembrie 1989 epicentrul revoltei populare. Acolo s-a 

produs, din 17 decembrie 1989, intervenţia forţelor armate şi tot, acolo, 

presupunându-se de către regimul Ceauşescu, în temeiul rapoartelor informative 

ale serviciilor secrete de specialitate, riscul unor infiltrări şi provocări străine 

(din Budapesta-Moscova şi, posibil, din Belgrad)
45

, evenimentele au luat un curs 

                                      
39

 Costache Codrescu, ed., Armata Română în revoluţia din decembrie 1989, p. 

26. 
40

 Vezi Catherine Durandin, Istoria românilor, p. 368; Florin Constantiniu, op. 

cit., p. 492-493. 
41

 Dennis Deletant, op. cit., p. 173-174. 
42

 Ibidem, p. 174. 
43

 Ibidem, p. 174-175. 
44

 Ibidem, p. 191-197. 
45

 Cu titlu de exemplu, supunem atenţiei mesajul unui ataşat militar român din 8 

decembrie 1989, în sensul că: „Ungaria acţionează intens pe diferite canale... în scopul 

destabilizării politice interne din ţara noastră, cu prioritate în Transilvania... Simultan 

cu provocarea unor demonstraţii ale populaţiei de origină maghiară din Transilvania, 

Ungaria are intenţia să provoace incidente la graniţa cu ţara noastră care să 

degenereze în conflict militar între cele două ţări, după care să ceară intervenţia unor 

ţări ale Tratatului de la Varşovia, îndeosebi din partea U.R.S.S.” (apud Costache 

Codrescu, ed., Armata Română în Revoluţia din decembrie 1989, p. 29). Tot pe atunci, 

ataşatul militar român din Belgrad informa Bucureştii că, din convorbirea cu un general 

în rezervă tocmai reîntors de la Budapesta, a înţeles că Ungaria intenţiona să organizeze 
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ce nu a mai putut fi stăvilit. Dar, în esenţă, a fost vorba de explozia nemulţumirii 

poporului român
46

. Iată de ce nu suntem de acord cu aserţiunea istoricului 

britanic Dennis Deletant, menţionat deja, potrivit căruia la Timişoara „protestul 

maghiar s-a transformat într-o revoltă română (subl. lui D. Deletant)”
47

. 

 

 

3) Relativ la caracterul evenimentelor din 1989, după cum s-a menţionat 

şi cum este şi natural, punctele de vedere ale istoricilor au fost şi au rămas 

împărţite, detaşându-se în principal trei opţiuni: 

 a) revoluţie; 

                                                                                                    
„un complot internaţional împotriva României” (ibidem). Dar informaţiile în sensul 

precizat au fost mult mai intense.  
46

 Vezi, în acest sens, concluziile formulate în volumul Armata Română în 

revoluţia din decembrie 1989: „Este un adevăr de necontestat azi că răsturnarea 

dictaturii ceauşiste din decembrie 1989 a fost, în principal, rezultatul acţiunilor 

populaţiei ieşite în stradă în semn de protest faţă de lipsurile şi greutăţile care deveneau 

cu fiecare zi de nesuportat”. Concomitent, editorii nu resping „amestecul, în diferite 

forme, a unor forţe din afară, care au vrut să folosească situaţia de criză în propriile 

interese şi au urmărit scopuri politico-militare mai mari decât răsturnarea de la putere a 

regimului comunist din România” (p. 28). 
47

 Ibidem, p. 197. 
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 b) revoltă sau insurecţie populară; 

 c) lovitură de stat
48

. 

 

În privinţa distinsei profesoare Catherine Durandin, pentru aceasta un 

lucru este indiscutabil: în 1989 momentul de vârf a echivalat cu o revoluţie. 

Cităm în această direcţie: „Revoluţia petrecută între 21 şi 25 decembrie a 

însemnat răsturnarea unui regim şi execuţia celor doi înalţi responsabili, Nicolae 

şi Elena Ceauşescu”
49

. Dennis Deletant optează tot pentru conceptul de 

revoluţie
50

, tot astfel precum şi istoricul american de origină română Stephen 

Fischer-Galaţi, care se declară în acest sens: „Căderea regimului Ceauşescu nu a 

fost cauzată de vreo conspiraţie sau de o lovitură de stat, ceea ce nu înseamnă 

însă că anumiţi indivizi nu ar putea fi socotiţi conspiratori în măsura în care au 

fost gata <<să-şi însuşească>> revoluţia, pregătindu-se dinainte pentru un 

asemenea rol, dacă se ivea ocazia (subl. ns.)”
51

. În continuare, Fischer-Galaţi, 

fără a exclude termenul de revoltă
52

, conchide însă: „La o ultimă analiză, 

judecând după modul ei de manifestare, Revoluţia a fost mai curând un acces de 

furie împotriva lui Ceauşescu şi a <<Epocii sale de aur>> decât un prolog la 

instaurarea unei democraţii de tip occidental”
53

. 

Florin Constantiniu nu agreează de fel termenul de revoluţie, dovedindu-

se favorabil aceluia de revoltă populară
54

. Istoricul francez Jean-François Soulet, 

de asemenea, preferă termenii „revoltă” sau „mişcare populară spontană”
55

. 

În sfârşit, ziariştii şi unii politicieni au fost aceea care, de regulă, au 

preferat să abordeze evenimentele din 1989 din unghiul unei lovituri de stat 

(vezi, îndeosebi, Radu Portocală, Şerban Săndulescu ş.a.). Este semnificativ că, 

pe măsura depărtării de evenimente, istoricii şi unii dintre „actorii” de primă 

ordine (generalul Victor A. Stănculescu şi foştii şefi ai unor servicii secrete ante- 

ori post-decembrie 1989, precum A. Rogojanu, Virgil Măgureanu, Ioan Talpeş 

ş.a.) nu mai resping – după cum am evidenţiat – nici ei, categoric termenul. 

Oricum, chiar dacă nu-l îmbrăţişează integral, istoricii nu-l pierd din vedere. 

Catherine Durandin a observat: „Cea mai mare incertitudine priveşte gradul de 

participare şi intenţiile puterilor străine, U.R.S.S. şi Ungaria, implicate direct în 

căderea regimului [N. Ceauşescu]. Unii analişti au mers până la a construi 

                                      
48

 Vezi Rodica Popescu, Miracol? Revoluţie? Lovitură de stat?, Bucureşti, 

Editura Pan-Terra, 1990. 
49

 Catherine Durandin, Istoria românilor, p. 368. 
50

 Vezi Dennis Deletant, op. cit., p. 197-211. 
51

 Apud Stephen Fischer-Galaţi, România în secolul al XX-lea, p. 237. 
52

 Ibidem, p. 238. 
53

 Ibidem. 
54

 Cf. Florin Constantiniu, op. cit., p. 504 şi urm. (Nu fără semnificaţie, cel din 

urmă subcapitol al Istoriei sale este intitulat: A fost în decembrie ‘89 o revoluţie?). 
55

 Jean-François Soulet, Istoria contemporană a statelor comuniste, p. 322. 
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povestea unei lovituri de stat în întregime organizată de KGB”
56

. În acelaşi timp, 

Florin Constantiniu s-a referit la ziaristul francez de origină română Radu 

Portocală (de la hebdomadarul parizian „Le Point”), care a descoperit
57

 că, încă 

din ianuarie 1989, KGB-ul ar fi înştiinţat discret serviciile secrete francez şi 

italian cum că N. Ceauşescu avea să fie răsturnat
58

 până la sfârşitul anului 

respectiv! 

4) Una dintre problemele cele mai dezbătute în ultimul deceniu priveşte 

rolul şi locul armatei române în evenimentele din Decembrie 1989, caracterul 

intervenţiilor sale?  

Discuţiile pe această temă au fost şi sunt mai mult decât nepărtinitoare, 

ci, din contră, pe deplin subiective, devenind pe alocuri pur şi simplu „aprinse”. 

Nu cred că este cazul să intrăm în desfăşurarea lor, cât timp, credem că 

dispunem, de dată recentă, de un excelent ghid ştiinţific – volumul amintit 

Armata Română în revoluţia din decembrie 1989 (ediţia a II-a). Atât studiul 

introductiv cât şi, mai cu seamă, documentele anexate exprimă puncte de vedere 

ce, bănuiesc, se vor impune în istoriografie. Nefiind posibilă o detaliere a 

cazurilor, propun să reţinem în acest cadru că: 

- Se admite faptul că, în stadiul incipient, conducerea armatei române a 

admis aprecierile regimului Ceauşescu, în speţă ale propagandei sale, în privinţa 

acţiunii la Timişoara a unor „grupuri huliganice” care declanşaseră acţiuni 

teroriste în combinaţie cu cercuri reacţionare, iredentiste, şoviniste şi cu unele 

servicii secrete străine, în scopul destabilizării situaţiei României. S-a admis, de 

asemenea, faptul că România se găsea la mijlocul lunii decembrie 1989 în faţa 

pericolului unei agresiuni împotriva integrităţii şi independenţei sale
59

. Direcţia 

Informaţii din cadrul Marelui Stat Major Român a captat pe atunci ştiri din cele 

mai interesante şi concludente
60

, care au provocat îngrijorarea conducătorilor 

Armatei Române. 

- În acele condiţii a intervenit dispoziţia lui N. Ceauşescu către întreaga 

armată de-a fi pusă în stare de alarmă, la 17 decembrie 1989, orele 18,00, când 

s-a transmis indicativul „Radu cel Frumos”
61

. 

- Se admite, totodată, că revolta maselor la Timişoara a surprins armata, 

cadrele sale de bază, iar aceasta întrucât conducerea politică refuzase să 

realizeze o informare obiectivă a conducătorilor militari în privinţa faptelor 
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intervenite
62

. Mai mult decât faptul că se urmărise, de către Preşedinţie, Partid şi 

Guvern, a se acredita ideea pericolului străin, pentru folosirea mai lesne a 

armatei întru apărarea părţii de vest a României, N. Ceauşescu şi-a îngăduit un 

abuz cras de putere, deliberat, pentru a-şi păstra puterea, implicând armata în 

noaptea de 16-17 decembrie 1989 împotriva acţiunilor protestatare de la 

Timişoara. Armata nu fusese instruită şi nici dotată în asemenea scop, nicicum 

menită să intervină împotriva propriului popor. Ministrul Apărării Naţionale din 

acel moment, general-colonel Vasile Milea, nu s-a putut opune presiunilor lui N. 

Ceauşescu, comandantul suprem al forţelor armate, de-a proceda la înarmarea 

trupelor cu muniţie de război şi la folosirea focului pentru înăbuşirea 

demonstraţiilor
63

. 

- Din momentul în care au realizat că erau pe cale să comită o gravă 

eroare, implicând armata împotriva revoltei populare, Vasile Milea şi ceilalţi 

conducători militari s-au preocupat să preîntâmpine un conflict direct între 

forţele armate şi popor. Dincolo de pericolul extern
64

, care persista, sau de 

acţiunile grupurilor diversioniste, armata română, din acel moment, s-a abţinut 

să facă jocul lui N. Ceauşescu şi, mai mult decât atât, a fraternizat cu poporul 

român, contribuind în chip decisiv la triumful mişcării populare
65

. 

În atare condiţii, reţinem din concluzia generală pe marginea rostului 

armatei în 1989, că: „Atitudinea armatei în zilele Revoluţiei a demonstrat 

limpede că, dincolo de presiunile dictaturii, ea nu a fost nici înainte şi nici în 

cursul evenimentelor din decembrie 1989, un instrument de putere în mâna 

cuiva, ci a rămas o instituţie naţională, a cărei personalitate şi verticalitate se 

întemeiau pe propriul sistem de valori, în esenţa sa niciodată viciat sau strivit, 

indiferent de conjuncturile istorice... Nimic din fiinţa interioară a armatei, a 

cadrelor sale, indiferent de grad, nu putea dicta o poziţie contrară interesului şi 

idealului naţional. Pe spiritul datoriei faţă de ţară al cadrelor armatei române, pe 

loialitatea ei faţă de popor, s-a bazat în cea mai mare parte Revoluţia, pentru a 

izbândi”
66

. 

 

Vom preciza, că, cei dintâi, suntem conştienţi de limitele consideraţiilor 

expuse. Cele consemnate, trebuie să recunoaştem, au lăsat deoparte o serie de 

probleme, nu din alte considerente ci pentru că ele nu au putut fi cuprinse toate 

în limitele acestui tratat. Subliniem însă că, din această perspectivă, discuţiile ar 

putea şi trebuie să continue pentru a se aduce clarificări în numeroase zone 

rămase (voit ori nu?) obscure ale lui Decembrie 1989, aşa precum: în ce condiţii 

unităţi ale armatei au tras în demonstranţi? Cum s-au delimitat practic rolurile 

Armatei şi ale Securităţii? Au existat, cine şi cum i-a manevrat pe „terorişti”? 
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Unde au dispărut „teroriştii”? Identificarea rosturilor şi legăturilor Moscovei şi 

Washingtonului cu evenimentele de la Bucureşti? Ce forţe reprezentau şi cum 

anume s-au impus „actorii” scenei istorice din decembrie 1989? 

Întrebările pe care ni le putem adresa sunt, în mod sigur, cu mult mai 

numeroase. Dacă ne oprim aici, o facem cu convingerea că, obligatoriu, toate 

întrebările îşi vor afla – mai devreme ori mai târziu – răspunsul. Nu voi încheia, 

fără a preciza că, de exemplu, anume mistere persistă despre actul de la 23 

august 1944. Şi, dacă nu mă înşel, de evenimentele din decembrie 1989 ne 

despart numai 20 de ani. De ce să nu admitem că ele reprezintă un nou capitol – 

un alt 23 august?! – în ecuaţia problemelor trecutului recent al României şi care 

probleme rămân în seama istoricilor de mâine.  

A lor, fără nici o discuţie, şi numai a lor! 

 

 
 

În prezent, după peste două decenii de la prăbuşirea comunismului în 

ţările Europei est-centrale, nu este nicicum riscant să afirmăm că evenimentele 

din decembrie 1989 din România au fost prefigurate ori s-au derulat în modul 

cunoscut într-un context internaţional bine precizat. Stabilind această realitate, 

nu-mi propun să afirm şi, cu atât mai puţin, să demonstrez predominanţa 

factorului extern asupra celui intern, deşi într-o anumită privinţă semnificaţia lui 

majoră a fost incontestabilă. Cu alte cuvinte, în decembrie 1989, revolta 

populară a constituit factorul major care a îngăduit românilor să pună capăt 
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regimului lui N. Ceauşescu, dar faptul a fost posibil numai în anumite condiţii 

externe, unele extrem de favorabile
67

.  

Respectivele condiţii au presupus o sumă de factori, dintre care reţinem: 

izolarea României pe plan internaţional; colaborarea fructuoasă între Est şi Vest, 

în primul rând între S.U.A. şi U.R.S.S.; eşecul în serie al regimurilor comuniste 

în Europa est-centrală în urma căderii Zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989; 

comportamentul U.R.S.S. faţă de evoluţiile europene, mai precis decizia 

Kremlinului (în speţă a lui M. S. Gorbaciov, liderul de partid şi de stat de la 

Moscova) de-a nu interveni în faptele în derulare în ţările încă recunoscute 

„frăţeşti” (comuniste) etc. Se impune, fără îndoială, examinarea pe rând a 

factorilor menţionaţi. 

Astfel, în ceea ce priveşte izolarea României pe plan extern la sfârşitul 

anului 1989, ea constituia un fapt împlinit, uşor de recunoscut – şi consacrat ca 

atare – de către comentatorii interni şi străini. Asemenea proces se înregistrase 

în tot cursul anilor ‟80, dar s-a accentuat o dată cu accederea la putere a lui M. 

S. Gorbaciov în 1985, cu renunţarea Bucureştilor la clauza „naţiunii celei mai 

avantajate” acordată de S.U.A.
68

, cu dificultăţile economice enorme apărute în 

schimburile cu străinătatea în urma realizării unor planuri gigant (sistematizarea 

Capitalei ş.a.), ceea ce a accentuat dependenţa economică a ţării faţă de U.R.S.S. 

În esenţă, o dată cu instalarea lui Gorbaciov în fruntea P.C.U.S. şi cu noua 

politică internaţională lansată de acesta, în condiţiile promovării „noului curs” la 

Moscova, în spiritul perestroikăi şi glasnostului, poziţia lui N. Ceauşescu în 

politica mondială şi-a diminuat originalitatea şi influenţa
69

. Aşa s-au explicat 

înverşunarea şi agresivitatea lui N. Ceauşescu în combaterea politicii lui M. S. 

Gorbaciov
70

, insistenţele sale repetate pentru respectul primatului naţional în 

raporturile dintre statele socialiste, după acest model: „Noi ţinem cont de 

realităţile ţării noastre, fără a copia nimic şi reţinând numai ceea ce corespunde 

intereselor noastre”
71

. Dacă ne amintim cu exactitate, prin 1988-1989, după 

vizita lui Gorbaciov la Bucureşti, propaganda oficială se străduia să ne 

convingă, pe noi, cei din ţară, că perestroika şi glasnostul fuseseră deja 

experimentate în România, că nu mai aveam ce învăţa „de la alţii”. Totul ar fi 

mers bine, dacă însă situaţia economică generală a ţării nu s-ar fi agravat, 

sporind dependenţa noastră faţă de U.R.S.S., iar aceasta exact într-un moment 

când clamările în direcţia independenţei politice absolute faţă de toţi şi în toate, 
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în primul rând faţă de Kremlin, atinseseră maximum de intensitate! Izolarea 

politică extremă a ieşit în evidenţă cu prilejul desfăşurării lucrărilor Congresului 

al XIV-lea al P.C.R., ţinut după vechiul tipic, ca şi cum „nimic nu s-ar fi 

întâmplat nici în ţară, nici în afara ei”
72

, la 21 noiembrie 1989, în mod concret 

cu numai o lună înainte de a fi fost împuşcat, N. Ceauşescu fiind reales secretar 

general al partidului, în ovaţiile de-acum tradiţionale ale participanţilor: 

Ceauşescu şi poporul!... Concomitent, liderul comunist fusese acaparat de 

asemenea probleme „fierbinţi” precum fişele personale întocmite de Securitate 

sau Serviciul de Cadre al C.C. al P.C.R. în cazul unor importanţi colaboratori şi 

membri de partid (Maxim Berghianu, Ghizela Vass, Barbu Petrescu, Ion Ursu, 

Ion Militaru, Marius Butunoiu, Ion Irimescu ş.a.)
73

.  

În acest răstimp, evoluţiile internaţionale şi presiunea factorului extern se 

dovedeau implacabile. Pur şi simplu, nu mai puteau fi stăvilite. Occidentul 

insista la Bucureşti pentru a se recunoaşte drepturile reprezentanţilor societăţii 

civile, pentru abandonarea sistematizării satelor ori pentru sporirea preocupărilor 

în direcţia aprovizionării populaţiei. Asemenea îndemnuri au fost transmise de 

delegaţia S.U.A. la colocviul româno-american, desfăşurat la Bucureşti chiar în 

12-14 decembrie 1989, când s-a concretizat esenţa mesajului în acest sens: 

politica de independenţă trebuia corelată cu democraţia
74

. Şi mai copleşitoare 

apăsau asupra României manifestările efectului Gorbaciov. Acesta se străduia să 

„renoveze” socialismul în imensul imperiu pe care-l păstorea şi recomandase 

„modelul” celorlalte ţări „frăţeşti”. Dar, mai mult decât atât, el se angajase să 

promoveze o politică de „neamestec” în ţările comuniste din Europa est-centrală 

faţă de valul schimbărilor. A fost semnificativă atitudinea lui Gorbaciov 

exprimată faţă de liderul bulgar Petăr Mladenov în decembrie 1989: „Atitudinea 

noastră irevocabilă este să considerăm că problemele Bulgariei trebuie rezolvate 

de tovarăşii bulgari, de comuniştii bulgari. Asta nu înseamnă că problemele 

Bulgariei ne-ar fi indiferente. Bulgaria ne este evident apropiată, îi cunoaştem 

bine pe prietenii noştri; dar nu ne putem amesteca în problemele sale interne, 

nici să împiedicăm maturizarea internă a situaţiei”
75

. După cum ne amintim, 

Vadim Medvedev, secretar al C.C. al P.C.U.S. şi şeful Comisiei ideologice a 

P.C.U.S. în perioada examinată, care la 31 ianuarie 1989 a avut o lungă 

convorbire cu N. Ceauşescu
76

, a relatat că a primit de la Bucureşti numeroase 

cereri în sensul ca Moscova să susţină „mişcarea” împotriva liderului român. El 

a consemnat în memoriile sale: „S-a pus problema susţinerii eforturilor forţelor 
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opoziţioniste [din România] din partea sovietică. Aceste comunicări personal le-

am raportat lui Gorbaciov. Hotărârea a fost: să nu li se dea răspuns”
77

. Realitatea 

este că precizările nu-s decât parţial convingătoare. Corelate cu alte surse 

memorialistice, se poate lesne conchide că atitudinea Kremlinului a fost extrem 

de nuanţată, că asigurările cele mai sincere au fost numai parţial respectate. Este 

suficient, sub acest aspect, să ne gândim la convorbirea secretă Gorbaciov-

Brucan din noiembrie 1988, de la Moscova, în cursul căreia cel dintâi nu a 

respins ideea schimbării lui Ceauşescu, dar fără a fi afectată poziţia politică 

dominantă a P.C.R. la Bucureşti
78

. Reţinem, în context, şi declaraţia din 

septembrie 1990 făcută de un ministru cehoslovac unui ziarist francez, cum că 

„după 1988, Moscova uneltise un proiect pentru întocmirea echipelor 

conducătoare cu comunişti reformatori în trei ţări – Cehoslovacia, Bulgaria şi 

România – pe care Uniunea Sovietică voia să le menţină în sfera sa de 

influenţă”
79

. Este, aici, cazul să reamintim că în numeroase situaţii s-a vorbit 

despre intervenţia KGB-ului în încurajarea unor transformări la Bucureşti, în 

fomentarea unor „revoluţii de catifea” (la Praga) ori a unor schimbări la Berlin, 

Varşovia sau Budapesta
80

. În prezent este mai mult decât sigur că M. S. 

Gorbaciov, fie că a planificat ori nu schimbările din ţările comuniste ale Europei 

est-centrale, a fost convins că, în fond, contribuia la consolidarea U.R.S.S. 

Imperiul roşu avea să se prăbuşească în decembrie 1991, iar analiza 

evenimentelor şi fenomenelor în ordine cronologică poate în primul rând să 

convingă că eşecurile statelor comuniste în 1989 ar fi „slăbit” U.R.S.S. În ciuda 

acestor aparenţe, lucrurile stau exact pe dos: „incendiul” ţărilor comuniste în 

1989 a fost posibil pentru că regimul comunist în U.R.S.S. eşuase, se afla în 

pragul dezastrului, care era pe cale de-a se consuma. Sub acest aspect trebuie 

interpretată recunoaşterea fostului lider comunist ungar Karoly Grosz, şi anume 

că: „Nu prăbuşirea regimurilor din Europa de Est a antrenat prăbuşirea 

U.R.S.S., ci invers”
81

. Aceasta chiar dacă – după cum am precizat – faptele au 

cunoscut o desfăşurare oarecum „haotică”, nepotrivită. Esenţa fenomenului însă 

era aceeaşi: criza sistemului îl adusese pe acesta (sistemul) nu pe marginea 

prăpastiei, ci chiar în miezul turbionului! 

La sfârşitul anului 1989, izolarea internaţională a României lui N. 

Ceauşescu a devenit deplină din momentul în care, cu excepţia Albaniei şi 
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Iugoslaviei
82

, în toate ţările Europei est-centrale regimurile comuniste s-au 

prăbuşit ori, cel puţin, s-au produs importante schimbări la vârf (Bulgaria). Aşa, 

de exemplu, sistemul comunist s-a prăbuşit mai întâi în Polonia, unde, după 

ample mutaţii survenite încă din primăvara anului 1989, în septembrie acelaşi an 

s-a instalat un guvern format în majoritate din reprezentanţi ai Solidarităţii, 

condus de Tadeusz Mazowiecki
83

. De asemenea, la Budapesta, la 23 octombrie 

1989 se proclamă cea de a IV-a Republică ungară. Aproximativ în aceeaşi 

perioadă importante schimbări la nivelul conducerii superioare de partid au avut 

loc în R.D.G., pentru început fiind debarcat însuşi Erich Honecker, devenit între 

timp „aliatul nr. 1” al lui Ceauşescu, iar Egon Krenz a fost instalat secretar 

general. Au urmat, la 9 noiembrie 1989, deciziile partidului comunist est-

german privind demolarea Zidului Berlinului şi renunţarea la rolul său 

conducător, acceptarea alegerilor libere
84

. Cancelarul vest-german, Helmut 

Kohl, nu a rămas inactiv, astfel că, la 28 noiembrie, va avansa un plan vizând 

reunificarea Germaniei
85

. În Cehoslovacia, la 24 noiembrie 1989, în urma unor 

intense manifestaţii populare, a demisionat Biroul Politic al partidului comunist, 

iar în zilele următoare Forumul civic a luat iniţiativa. Aşa-numita „revoluţie de 

catifea” se va finaliza la 29 decembrie 1989, atunci când liderul comunist 

Gustáv Husák a fost înlocuit la preşedinţia republicii de către Václav Havel. 

Între timp, la Sofia, deja la 10 noiembrie 1989 Todor Jivkov, abandonat de M. S. 

Gorbaciov, a fost forţat să-i cedeze locul la conducerea Partidului comunist 

bulgar lui Petăr Mladenov. La 10 decembrie, sub presiunea demonstranţilor, 

noua conducere de partid a acceptat aprofundarea reformelor în Bulgaria, 

înfăptuite cu începere din 1990. Tot astfel precum nici evenimentele din 1990-

1991, când s-a înregistrat decesul lent al dictaturii comuniste în Albania
86

, dar, 

în mod cu totul deosebit, în U.R.S.S., unde, în aceeaşi perioadă, s-a consumat 

agonia finală
87

. 

Autorităţile de la Bucureşti au luat act cu nelinişte de cursul 

evenimentelor survenite în ţările socialiste. Neliniştea era provocată de 

intervenţia maselor, de conţinutul discursurilor ce marcau de-acum „noul curs” 

la Moscova şi Praga, la Budapesta şi Varşovia. Documentele inedite descoperite 

în arhivele din Bucureşti dezvăluie cu claritate aceste realităţi. Ne referim, în 

context, la telegrama nr. 04340 din 5 iunie 1989 expediată de ataşatul militar la 
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Moscova Ion Bucur pe adresa generalilor Ilie Ceauşescu şi Ştefan Guşă. În 

atenţia semnatarului se aflau lucrările Congresului deputaţilor poporului din 

U.R.S.S. tocmai începute la Moscova şi marcate, în prima fază, de un raport al 

lui M. S. Gorbaciov. Documentul a provocat ample dezbateri pe marginea unei 

game largi de probleme. „Numeroşi delegaţi au relevat – comunica ataşatul 

nostru militar – dificultăţile generale pe planul economiei U.R.S.S. ca şi din 

unele republici şi regiuni. S-au făcut referiri la fenomenele de masă de furt şi 

delapidări, corupţie şi ineficienţă economică. Restructurarea nu a oferit încă 

soluţii viabile la necesităţile de dezvoltare social-economică a ţării. O serie de 

deputaţi au atras atenţia asupra dezvoltării disproporţionate a unor republici şi 

regiuni. Reprezentanţi ai republicilor din Asia au evidenţiat dezvoltarea 

unilaterală a economiilor lor axate în principal pe producţia de bumbac, lipsa 

acută de locuri de muncă...”
88

 Soluţiile propuse de deputaţi nu puteau să 

stârnească satisfacţie la Bucureşti: „Apelarea la credite la ţările occidentale, 

reducerea în continuare a bugetului militar, renunţarea la construirea de 

obiective mari, desfăşurarea de către o parte a tineretului a serviciului militar 

prin muncă la sate etc. Un deputat din Moscova a criticat în termeni vehemenţi 

noile organizaţii cooperatiste care nu şi-au găsit un loc propriu în economia 

sovietică”
89

. Sub alt aspect, probabil, la Bucureşti s-au bucurat de apreciere 

dificultăţile cu care se confrunta Kremlinul în legătură cu continuarea războiului 

din Afganistan, problemă ce a stârnit „discuţii aprinse”, mai ales că materialul 

prezentat de Gorbaciov în faţa Congresului nu exprimase o poziţie clară. Fiind 

provocat, se transmitea la Bucureşti, în dezbateri a intervenit academicianul 

Andrei Saharov; el „a arătat că războiul din Afganistan a fost <<un război 

criminal>>, <<o agresiune>>, <<o ruşine groaznică>>, <<o aventură politică>> 

comisă de vechea conducere... Cuvântul lui Saharov a provocat o reacţie de 

dezaprobare în sală. În momentul de încordare creat câţiva delegaţi l-au 

condamnat pe Saharov, folosind epitete dure la adresa sa”
90

. 

 

 
 

Fototeca online a comunismului românesc (180-1966) 
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 Arhivele Militare Române, fond Consiliul Politic Superior al Armatei, dosar 
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Nici ştirile primite din Ungaria nu erau liniştitoare pentru conducerea de 

la Bucureşti. În baza datelor captate de la trimişii oficiali politici şi militari la 

Budapesta, la 25 martie 1989 s-a întocmit la nivelul Consiliului Politic Superior 

al Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti materialul intitulat Documentar 

privind amplificarea manifestărilor naţionaliste şi iredentiste ale R. P. Ungare la 

adresa R. S. România
91

, din care reţinem aceste consideraţii introductive: „În 

ceea ce priveşte pretenţiile şi atacurile la adresa ţării noastre, pe primul loc se 

situează iredentismul ungar care, în ultima perioadă, a devenit tot mai incisiv, 

vehiculând în mod făţiş vechile idei revizioniste. În acest context, atitudinile şi 

manifestările răuvoitoare antiromâneşti ale unor cercuri naţionaliste, şovine, 

reacţionare, precum şi <<declaraţiile>> tendenţioase, denigratoare ale unor 

oficialităţi din R.P. Ungară, articolele de presă, încercările de denaturare şi 

falsificare a politicii şi realităţilor din ţara noastră, de a abate atenţia propriului 

popor de la gravele probleme cu care se confruntă Ungaria nu contribuie la 

crearea unui climat de încredere şi respect reciproc, nu servesc la întărirea 

colaborării şi bunei vecinătăţi, la respectarea principiilor şi normelor de drept 

internaţional”
92

. În privinţa formelor la care se recurgea, se observa, „continuă 

să fie răstălmăcită istoria patriei noastre, diferite evenimente din viaţa poporului 

nostru sunt prezentate vădit şi tendenţios eronat, iar altele sunt omise, în scopul 

creării unei imagini deformate despre R. S. România şi istoria ei. Sunt relansate 

teze nocive, antiromâneşti, în flagrantă contradicţie cu adevărul istoric. Prin 

toate acestea se încearcă în fond punerea în discuţie a frontierelor actuale, 

demonstrarea unei aşa-zise <<nedreptăţi istorice>> şi întreţinerea convingerii în 

rândurile poporului ungar şi în unele cercuri internaţionale că o parte din 

străvechiul nostru teritoriu ar aparţine ilegal R. S. România (subl. ns.)”
93

. Un 

capitol important din Documentar enumera principalele acţiuni cu caracter 

naţionalist şi iredentist organizate în 1988-1989 de către oficialităţile din 

Budapesta
94

 ori de diverse organizaţii culturale şi profesionale din Ungaria sau 

din emigraţie
95

. Ceea ce era foarte grav, secretarul general al C.C. al Partidului 

Muncitoresc Socialist Ungar, Karoly Grosz, efectuase nenumărate vizite în 

S.U.A., R.F. Germania, Anglia, Franţa, Spania şi Austria şi care „au constituit 

tot atâtea prilejuri pentru a se obţine adeziunea guvernelor acestor state la 

pretenţiile formulate de Ungaria la adresa ţării noastre. În acest context a ieşit în 

evidenţă faptul că Ungaria a reuşit să transforme Austria în cel mai fervent 

susţinător al ei (subl. ns.)”
96

. Alte aspecte: la 27 iunie 1988, în faţa Ambasadei 

României din Budapesta se organizase o manifestaţie anti-românească cu 

participarea a 50 000 de persoane; de asemenea, în noiembrie 1988, din 
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autoturismul consilierului cu probleme comerciale al Ambasadei Ungariei la 

Bucureşti, Karoly Gyorfy, s-au „difuzat manifeste cu conţinut antiromânesc, 

antisocialist, denigrator la adresa politicii partidului şi statului nostru”
97

. 

Documentarul nu identifica vreo legătură între acţiunile Budapestei şi ale 

Moscovei împotriva României, dar califica propaganda Ungariei ca ţinând de 

„practicile fasciste, horthyste”, ele fiind repudiate de presa din celelalte ţări 

socialiste, ca reprezentând „o abandonare a principiilor elementare şi obligaţiilor 

morale ale comunismului”
98

. Total inconvenabile pentru Bucureşti erau 

direcţiile războiului psihologic angajat de Budapesta împotriva Bucureştilor, 

toate fiind enumerate în concluziile Documentarului: 

„- Subminarea prestigiului de care se bucură România socialistă şi 

preşedintele său în lume, compromiterea sau contracararea unor acţiuni pe care 

partidul şi statul nostru le întreprind pe plan internaţional; 

- subminarea unităţii întregului popor român în jurul partidului, a 

prieteniei şi frăţiei dintre toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate, 

crearea de disensiuni între diferite microgrupuri, grupuri sociale din ţara noastră; 

- denigrarea realizărilor obţinute până în prezent în făurirea societăţii 

socialiste multilateral dezvoltate; 

- propagarea unor concepţii reacţionare, mistico-religioase şi antrenarea 

unor persoane cu mentalităţi înapoiate, descompuse moral şi politic, fanatice la 

acţiuni antisociale: trădarea patriei, acţiuni aşa-zis protestare, tulburări ale 

ordinii publice, acţiuni împotriva securităţii statului şi a avutului obştesc etc.; 

- incitarea unor persoane de a nu se supune normelor de convieţuire, 

îndemnarea acestora să-şi părăsească ţara; 

- prezentarea falsă a unor probleme ale democraţiei noastre socialiste; 

- intensificarea propagandei naţionalist-iredentiste etc.”
99

 

La mijlocul lunii noiembrie 1989, cu puţin înaintea deschiderii 

Congresului al XIV-lea al P.C.R., Ilie Ceauşescu, adjunctul ministrului Apărării 

Naţionale şi secretarul în funcţie al Consiliului Politic Superior al Armatei, l-a 

primit pe ataşatul militar al R.D.G. la Bucureşti, căpitanul de rangul I Richard 

Luderfringer, la cererea acestuia. El voia să prezinte „unele aspecte politico-

sociale din ţara sa”
100

. După opinia diplomatului german, „evenimentele politice 

şi marile demonstraţii care au avut loc în R.D.G. s-au datorat faptului că, 

conducerea de partid şi de stat a comis greşeli şi abateri grave care au dus la 

dezvoltarea disproporţionată a economiei şi au apărut unele dificultăţi 
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99

 Ibidem (Documentar, p. 27-29). Vezi şi alte informări transmise de 
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 AMR, dosar 63 (Raportul nr. 3 025 din 23 noiembrie 1989, semnat Ilie 
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economice. Acestea au făcut ca un mare număr de cetăţeni să părăsească ţara şi 

să se stabilească în R.F.G. Demonstraţiile unor cetăţeni au făcut ca o parte din 

membrii conducerii de partid şi de stat să fie schimbaţi din funcţii, fiind înlocuiţi 

cu alţii care depun eforturi pentru a redresa situaţia”
101

. Ataşatul militar a 

prognozat „reforme profunde” în ţara sa, precum: noi alegeri parlamentare, 

dreptul de deplasare în străinătate, măsuri de redresare economică etc.
102

 El a dat 

un răspuns calificat drept „evaziv” la chestionarea lui Ilie Ceauşescu dacă 

reformele vor afecta relaţiile cu România. Finalmente, Ilie Ceauşescu a 

intervenit, în spiritul cunoscut al poziţiei regimului N. Ceauşescu, pentru a 

sublinia că: „P.C.R. ar dori ca R.D.G., primul stat al muncitorilor şi ţăranilor pe 

pământul german, să nu se abată de la tezele fundamentale ale socialismului 

ştiinţific creat de germanii Marx şi Engels şi că în această situaţie creată un rol 

nefast l-a avut propaganda imperialistă, care în R.D.G. a avut un efect mai 

mare”
103

. 

Nemulţumirea şi îngrijorarea oficialităţilor de la Bucureşti au aflat cote 

alarmante şi după ce, la 25 octombrie 1989, cotidianul moscovit „Krasnaia 

Zvezda” a modificat esenţial conţinutul unui articol trimis de generalul Vasile 

Milea şi consacrat Zilei Armatei României. Ataşatul militar la Moscova a 

transmis la Bucureşti toate schimbările operate de redacţie, care socotise necesar 

să înceapă chiar cu titlul articolului, reformulat astfel: Împreună cu poporul 

(?)
104

. În consecinţă, s-a transmis un protest redacţiei
105

. 

Izolarea totală a lui N. Ceauşescu a reieşit cu toată forţa la 4 decembrie 

1989 în zilele reuniunii de la Moscova a ultimului Consiliu Politic Consultativ al 

Tratatului de la Varşovia. Ceauşescu a participat la şedinţă, dar întâlnirea cu 

„omologii” săi mai tineri
106

 din restul ţărilor foste până de curând socialiste ori 

în curs de decomunizare nu s-a dovedit de bun augur. Mai mult decât atât, 

liderul român, considerându-l (nu fără temei) pe M. S. Gorbaciov personal 

responsabil de toate cele întâmplate în ţările „lagărului comunist”, şi-a exprimat 

deschis nemulţumirea faţă de cel în cauză, astfel că, în fapt, reuniunea 

Consiliului Tratatului de la Varşovia a fost dominată de duelul său cu liderul de 

la Kremlin
107

. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât reuniunea de la Moscova se 

desfăşura după faimosul summit sovieto-american de la Malta în privinţa căruia 
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Ceauşescu nu numai că-şi formase convingerea cum că Gorbaciov îl susţinuse 

pe preşedintele american George Bush în „ofensiva generală împotriva 

socialismului”
108

, dar obţinuse şi informaţii despre faptul că cei doi lideri 

mondiali se înţeleseseră pe seama/contra României
109

. În cursul intervenţiei lui 

Gorbaciov, ni se confesează generalul C. Olteanu, prezent la şedinţa din 4 

decembrie 1989 a Comitetului Politic Consultativ, Ceauşescu în chip vădit era 

„plictisit, aparent absent, privind ostentativ mai mult în altă parte decât la 

vorbitor”
110

. Nu mai insistăm asupra faptului că, înainte de-a pleca seara spre 

Bucureşti, fără onoruri speciale, Ceauşescu a obţinut o audienţă de aproximativ 

80 minute cu Gorbaciov pentru dezbaterea „problemelor comune”
111

. Acesta 

fusese motivul oficial declarat, deşi, de partea română, a lui N. Ceauşescu, în 

speţă, interesul nu putea să fie în acel moment decât unul singur: de a-l sonda pe 

liderul sovietic, de a afla ceva în plus despre întinderea şi cuprinsul înţelegerii 

sale cu preşedintele George Bush la Malta
112

. Ceea ce n-a fost posibil, astfel că, 

de îndată ce aeronava cu delegaţia română a decolat, Ceauşescu s-a exprimat 

fără reţinere: „Nu trebuia să venim cu toţii la Moscova, trebuia să fie venit 

numai [I.] Stoian [ministrul de externe]”
113

. În realitate, faptul cel mai grav se 

petrecuse în cursul întrevederii Gorbaciov-Ceauşescu, asistaţi de premieri şi de 

translatori. Faptul la care facem referire este binecunoscut de ani de zile, mai 

precis din februarie 1994, din momentul în care în presa bucureşteană s-a 

publicat stenograma întrevederii
114

. Atunci, la Moscova, în seara zilei de 4 

decembrie 1989, în clipa în care Ceauşescu a smuls aprobarea premierului 

sovietic N. I. Rîjkov pentru o întâlnire a primilor miniştri pentru 9 ianuarie 

1990, Gorbaciov a exclamat: „Veţi mai trăi până la 9 ianuarie”
115

!!! Nu 

cunoaştem, din păcate, cum a reacţionat Ceauşescu la aceste cuvinte. Nici cele 

ce-a gândit despre avertismentul lui Gorbaciov ulterior, în cele exact trei 

săptămâni de viaţă care i-au mai rămas. A fost înţeles ori nu avertismentul? A 

avut el vreun rost în derularea evenimentelor din decembrie 1989 de la 
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Bucureşti? Ceea ce ştim cu precizie constă în aceea că, în timpul ultimei sale 

vizite la Moscova, N. Ceauşescu dispunea de Raportul Departamentului 

Securităţii Statului (nr. 00275 din 1 decembrie 1989) în care, pe marginea 

proiectatei (în acel moment) reuniuni Bush-Gorbaciov de la Malta, se 

consemnau următoarele: „Din datele de care dispunem rezultă că, la întâlnirea 

dintre Bush şi Gorbaciov ar urma să se discute problema exercitării de presiuni 

coordonate asupra acelor ţări socialiste care nu au trecut la aplicarea de reforme 

reale, fiind avute în vedere îndeosebi R. P. Chineză, Cuba şi România”
116

.  

 

 
 

Urmare a celor semnalate
117

, în luna decembrie se precizaseră mai multe 

zone de „pericol” real ori închipuit la adresa „realizărilor socialiste” din 

România: 

1) Pe locul I se situau semnalele sosite dinspre Ungaria, de unde 

rapoartele cele mai terifiante erau datate 15 noiembrie, 18 decembrie şi chiar 20 

decembrie 1989
118

. De asemenea, situaţia a fost surprinsă şi descrisă în detaliu 
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de colonelul Filip Teodorescu în amintirile sale
119

. Chiar la mijlocul la mijlocul 

lui decembrie 1989, când Direcţia Informaţii a MStM transmitea; „... Din unele 

date ... rezultă că batalioanele de cercetare-diversiune ale Corpurilor 1 şi 3 

Armată [ungare] au executat, între 16 şi 18 decembrie [1989], o pregătire 

specifică ducerii acţiunilor de luptă în spatele trupelor inamice, finalizată cu 

executarea unui marş încheiat în raioane situate la 15-20 km de frontiera cu R.S. 

România...”
120

 

2) Ştiri alarmante erau culese din direcţia U.R.S.S., unde la sfârşitul 

anului 1989 au fost într-una descoperite „aplicaţii ... executate de mari unităţi 

tactice”
121

. La 19 decembrie 1989, Comandamentul Marinei Militare a 

descoperit că, în zona Isaccea, se construise un cap de pod plutitor
122

. 

3) În sfârşit, nici dinspre Bulgaria ştirile nu erau prea bune, semnalându-

se ample pregătiri „într-un raion situat în sud-vestul Mării Negre”
123

. 

Primejdiile externe care se profilau au determinat intervenţia lui Ion 

Stoian, ultimul ministru de externe al lui N. Ceauşescu şi care i-a convocat la 20 

decembrie 1989 pe ambasadorii statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de 

la Varşovia cerându-le cu fermitate „să nu intervină în evenimentele din 

România... şi să nu susţină o eventuală pătrundere a trupelor sovietice în 

România”
124

. În acelaşi context, nu a scăpat atenţiei faptul că după 9 decembrie 

1989 numărul „turiştilor” sovietici care pătrunseseră în România
125

 s-a înmulţit 

incredibil: de la aproximativ 80 pe zi la ... peste 1 000 în 24 de ore! 

La sfârşitul lui decembrie 1989, ecoul pe plan internaţional al 

evenimentelor din România, în ciuda faptului că a fost limitat datorită 

caracterului de lovitură de stat pe care l-au îmbrăţişat, a fost deosebit, mai cu 

seamă în situaţia în care – planificată ori nu în scenariul puciştilor de la 

Bucureşti, şi nu numai – „revoluţia română” a ajuns să fie transmisă în 

direct pe toate meridianele globului. 
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ULTIMA ÎNTREVEDERE CEAUŞESCU – GORBACIOV 

(MOSCOVA, 4 DECEMBRIE 1989) 

În condiţiile specifice toamnei revoluţionare a anului 1989
1
, când 

desfăşurarea evenimentelor capitale în Europa a înregistrat un ritm ieşit din 

comun
2
, realizarea unui acord între Moscova şi Bucureşti pentru o nouă 

întrevedere Gorbaciov – Ceauşescu nu s-a dovedit, în ciuda precipitării politico-

diplomatice, sociale şi militare la nivel continental, şi nu numai, de fel dificilă. 

Mai ales că, natural, iniţiativa a pornit din partea „fratelui mai mare” – se 

înţelege a lui M. S. Gorbaciov. La 23 noiembrie 1989, secretarul C.C. al P.C.R., 

generalul Constantin Olteanu, a primit vizita ambasadorului U.R.S.S. la 

Bucureşti, E. M. Tiajelnikov, care i-a transmis următorul mesaj pentru liderul 

comunist român: 

„Dragă tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

În aceste zile se încheie pregătirile pentru întâlnirea cu preşedintele 

S.U.A., G. Bush. Deşi în vederea acestei întâlniri nu există o ordine de zi 

convenită în prealabil, una din temele centrale va privi, credem, procesele ce au 

loc în Europa răsăriteană, aspectele internaţionale ale acestora, influenţa 

asupra situaţiei din Europa şi din lume. În orice caz sunt semnale din partea 

americanilor în această privinţă. 

În dezbaterea acestor probleme intenţionăm să pornim de la poziţiile 

noastre principale, examinate în cadrul Consfătuirii de la Bucureşti a 

Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 

Varşovia, al recentei întâlniri a miniştrilor afacerilor externe ai statelor 

noastre, care s-a desfăşurat la Varşovia. 

Poate fi vorba, în primul rând, despre următoarele: 

1. Temelia relaţiilor Uniunii Sovietice cu celelalte state, inclusiv, se 

înţelege, cu aliaţii noştri, o constituie recunoaşterea dreptului suveran al 

fiecărui popor de a-şi alege calea propriei sale dezvoltări. O asemenea 

recunoaştere trebuie să fie reciprocă, întrucât fără aceasta nu este posibilă o 

dezvoltare internaţională constructivă. 

2. Interdependenţa crescândă a statelor, deosebit de vizibilă pe 

continentul european necesită să se pună capăt rămăşiţelor „războiului rece”, 
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 Victor Sebestyen, 1989 – Prăbuşirea Imperiului sovietic, Bucureşti, Editura 

Litera, 2009, passim; Ioan Scurtu, The Romanian Revolution of December 1989 in 

International Context, Bucureşti, Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, passim. 
2
 Sergio Romano, 50 de ani de istorie mondială. Pacea şi războaiele de la 
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politicii şi psihologiei născute, sau generate de confruntările dintre blocuri. Ce 

transformări sunt necesare în legătură cu aceasta, în ce direcţie şi în ce ritmuri 

vor avea loc transformările, se poate hotărî numai în contextul şi ca urmare a 

unui dialog general-european constructiv, şi în această privinţă noi nu trebuie 

să pornim de la zero. Există un fundament bun – Actul de la Helsinki, se 

desfăşoară cu succes procesul general-european, în cadrul căruia S.U.A. şi 

Canada participă pe baze de egalitate. 

Uniunea Sovietică şi aliaţii săi sunt gata – şi au confirmat aceasta prin 

acţiuni practice – să reducă până la minimul rezonabil forţele armate şi 

armamentele, să treacă de la confruntare la colaborare, practic în toate 

domeniile. Noi suntem gata – şi în această privinţă există dovezi serioase – să 

respectăm drepturile omului, să lucrăm mână în mână cu fiecare dintre cei care 

tind spre dezvoltarea tradiţiilor umaniste europene, spre îmbogăţirea culturii 

europene, a gândirii tehnologice, spre căutarea unor căi sigure din punct de 

vedere ecologic, de dezvoltare a civilizaţiei. 

3. Cele mai curajoase schimbări de pe continentul nostru pot fi însă 

încununate de succes şi pot fi reciproc avantajoase numai în condiţiile 

menţinerii şi întăririi bazelor stabilităţii europene. Acestea nu trebuie să 

afecteze realităţile teritorial politice statornice, să renască pretenţii teritoriale 

vechi, sau să dea naştere altora noi, să afecteze graniţele existente ale statelor 

europene. Tocmai aici se ascund cauzele primului şi celui de-al doilea război 

mondial. Pacea în Europa va rămâne trainică atâta timp cât va fi închisă 

această „cutie a Pandorei”. 

4. Paşii cunoscuţi întreprinşi în ultima vreme de R. D. Germană au dat 

naştere multor zvonuri privind „problema germană”, perspectivele unirii 

Germaniei. Noi nu intenţionăm să intrăm într-o dezbatere detaliată a acestei 

probleme, dar considerăm în mod ferm că existenţa şi dezvoltarea R. D. G. în 

toţi aceşti ani a fost şi va rămâne garanţia cea mai importantă a echilibrului 

european, a păcii şi stabilităţii internaţionale. R. D. G., stat suveran, membru al 

Tratatului de la Varşovia a fost şi va rămâne aliatul nostru strategic din 

Europa. Din câte înţelegem noi, politicienii cu simţ de răspundere din Occident 

înţeleg bine această realitate. Nu pot fi însă subapreciate pericolele provocate 

de pasiunile şi stările de spirit revanşiste, care se înviorează. Încingerea 

acestora este capabilă să submineze încrederea ce se formează şi chiar să dea 

înapoi toate realizările de importanţă istorică în dezvoltarea raporturilor dintre 

Est şi Vest. O trăsătură esenţială a noii gândiri politice o constituie 

dezideologizarea raporturilor interstatale. Aceasta contribuie la avansarea 

dinamică pe calea conlucrării constructive practice, a întăririi încrederii. 

În legătură cu aceasta, sunt inconsistente şi mioape încercările de a 

înfăţişa restructurarea din Uniunea Sovietică, reformele dintr-o serie de ţări 

socialiste, drept o mărturie, chipurile, a „eşecului socialismului”. În realitate, 

este vorba despre un proces de reînnoire a societăţii socialiste. Este necesar să 

se renunţe la stereotipurile „războiului rece”, la calculele mizând pe folosirea 
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dificultăţilor temporare ale celeilalte părţi în scopul realizării propriilor 

scopuri. 

5. Trecerea la perioada paşnică a istoriei europene necesită garanţii 

reciproce, sigure, de securitate. În această direcţie se desfăşoară lucrările de la 

Viena. Aici se pune, inevitabil, şi problema noului rol al Organizaţiei Tratatului 

de la Varşovia şi al NATO. În ce priveşte viitorul apropiat, noi ne pronunţăm 

pentru transformarea lor în organizaţii politico-defensive, pentru stabilirea 

între ele nu pur şi simplu a unor contacte episodice, ci a unor relaţii permanente 

reciproc utile, pentru instituţionalizarea unei colaborări inter-blocuri. Aceasta 

poate constitui o nouă contribuţie esenţială la întărirea securităţii în Europa, la 

crearea unui asemenea grad de înţelegere reciprocă, care în final va permite 

apropierea momentului dizolvării ambelor alianţe. 

Acestea sunt considerentele în problemele europene pe care noi 

intenţionăm să le abordăm în cadrul convorbirilor cu preşedintele S. U. A.  

Imediat după întâlnirea de la Malta suntem gata să informăm despre 

rezultatele acesteia pe conducătorii statelor aliate. În acest scop, la 4 decembrie 

1989, s-ar putea organiza o întâlnire corespunzătoare la Moscova. 

Conducătorii statelor aliate ar putea să sosească la Moscova la 4 decembrie, în 

prima jumătate a zilei, în aşa fel încât lucrările să înceapă la orele 15,30. Se 

are în vedere ca din partea sovietică la întâlnire să participe tovarăşii M. S. 

Gorbaciov, N. I. Rîjkov, E. A. Şevarnadze, A. N. Iakovlev. Vă rugăm să ne 

comunicaţi componenţa participanţilor la întâlnire din partea Dv.”
3
. 

Răspunsul lui N. Ceauşescu, concentrându-se aproape exclusiv pe tema 

proiectatei întrevederi Gorbaciov – Bush Senior de la Malta, nu putea să întârzie 

în condiţiile date, el survenind la 27 noiembrie 1989: 

„Stimate tovarăşe Mihail Gorbaciov, 

Am primit mesajul Dumneavoastră în legătură cu întâlnirea pe care 

urmează să o aveţi, la începutul lunii decembrie, cu preşedintele S. U. A., G. 

Bush. După cum rezultă din mesaj, la întâlnire, una din temele centrale ale 

discuţiei va privi procesele care au loc în Europa răsăriteană şi aspectele 

internaţionale ale acestora. 

Considerăm că la întâlnirea dintre conducătorii U. R. S. S. şi S. U. A. nu 

se poate discuta, sub nici o formă, situaţia din ţările socialiste. Despre 

problemele care au apărut în unele ţări socialiste se poate discuta numai în 

cadrul unei întâlniri între conducerile ţărilor socialiste. De altfel, Partidul 

Comunist Român a insistat de mai multe ori să se organizeze o asemenea 

întâlnire a ţărilor socialiste, însă până în prezent ea nu a avut loc. Dacă în 

cadrul întâlnirii bilaterale sovieto-americane va avea loc o asemenea discuţie, 

aceasta va fi considerată de toate popoarele ca un amestec în treburile interne 

ale ţărilor socialiste”
4
. 

                                      
3
 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar nr. 66/1989.  

4
 Ibidem.  
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Este deosebit de semnificativ că, la 1 decembrie 1989, deci chiar în 

ajunul întâlnirii de la Malta, general-colonel Iulian Vlad, şeful Direcţiei 

Securităţii Statului, i-a prezentat lui N. Ceauşescu Raportul olograf nr. 0075/989 

cuprinzând o analiză extrem de lucidă, exactă şi completă pe marginea 

evenimentului în perspectivă
5
: 

 

 

 
 

 

                                      
5
 Documentul a fost valorificat de Cristian Troncotă, Duplicitarii, Bucureşti, 

2005, p. 207-208; Ioan Scurtu, The Romanian Revolution of December 1989 in 

International Context, p. 144-146; „Jurnalul Naţional”, Bucureşti, 1.XII.2009; Victor 

Roncea, în „Curentul”, Bucureşti, 19.XII.2009; „Vitralii”, Bucureşti, nr. 1/decembrie 

2009, p. 53-54. 
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Într-un alt Raport strict-secret, întocmit de asemenea în exemplar unic, 

de către serviciile de informaţii ale Bucureştilor, Nicolae Ceauşescu era 

înştiinţat în privinţa ultimelor evoluţii europene, dar, îndeosebi, asupra 

iniţiativelor sovieto-americane după Malta
6
, informaţiile fiind prezentate – 

culmea! – ca provenind din … „sursă argentiniană”: 

 

 

                                      
6
 Despre întâlnirea de la Malta din perspectiva intereselor României, cf. Ioan 

Scurtu, op. cit., p. 135-149. 
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În contextul precizat, reuniunea de la Moscova din 4 decembrie a 

liderilor statelor semnatare ale Tratatului de la Varşovia, care a marcat şi decesul 

Alianţei, s-a dovedit de o importanţă deosebită, dar nu numai pentru că a marcat 

decesul Alianţei politico-militare patronată de mai multe decenii de Kremlin 

(1955-1989)
7
, dar, totdeodată, ea a parafat destinul lui Nicolae Ceauşescu şi, 

implicit, al sistemului comunist în România. Poate de aici rezultă şi interesul 

remarcabil acordat de istorici
8
. De vreme ce anexăm textul integral al 

stenogramei din 4 decembrie 1989
9
, nu vom intra, se înţelege, în detalii, 

mulţumindu-ne ca, din amintirile general-colonelului Constantin Olteanu să 

reţinem acest scurt paragraf final: 

„Întâlnirea dintre Gorbaciov şi Ceauşescu a durat 80 de minute. Apoi 

am plecat, iar în avion s-a comentat. Mai obişnuia Ceauşescu să ne mai cheme 

pe la el dacă era lungă călătoria. Mai juca şah. Şi zice: <<Uite, putea să vină 

numai Stoian>>, mi-a spus el mie. Stoian era ministru de Externe. Dăscălescu 

l-a comentat negativ pe Gorbaciov, că e un om rău, trebuie să fim atenţi în 

relaţiile cu el. Şi cam aici s-au oprit discuţiile. Pe la 11 noaptea am ajuns la 

Otopeni, am cinat împreună şi asta a fost toată treaba. Şi se ştie ce a urmat 

după aceea, că nu a mai fost mult”. 

 

 

ANEXĂ 

 

STENOGRAMA ÎNTÂLNIRII N. CEAUŞESCU – M. GORBACIOV  

(Moscova, 4 decembrie 1989) 

 

La întâlnire au participat Constantin Dăscălescu, prim-ministru al 

Republicii Socialist România şi N. I. Rîjkov, preşedintele Consiliului de Miniştri 

al U. R. S. S. 

 

M. S. Gorbaciov: Tovarăşe Ceauşescu,. În primul rând aş dori să vă 

felicit în numele conducerii noastre pentru încheierea cu succes a Congresului 

dumneavoastră. Eu cred că dumneavoastră sunteţi satisfăcut de rezultatele 

Congresului. În societatea dumneavoastră, în rândul comuniştilor români, după 

câte mi-au povestit tovarăşii noştri, reacţia este bună la hotărârile Congresului. 

În numele meu şi al conducerii sovietice, vă adresez dumneavoastră şi întregii 

conduceri de partid un salut cordial şi cele mai bune urări de succes în 

înfăptuirea hotărârilor Congresului. 

                                      
7
 Cf. Constantin Olteanu, România – O voce distinctă în Tratatul de la 

Varşovia. Memorii, 1980-1985, Bucureşti, Editura Aldo, 1999, passim. 
8
 Ioan Scurtu, op. cit., p. 149-155. 

9
 Nu am reţinut în anexă textul „Procesului” din 25 decembrie 1989, atât de 

bine cunoscut şi de intens mediatizat prin reviste şi cărţi, pe Internet etc. 



 615 

 

 
 

Nicolae Ceauşescu: Eu aş dori să vă mulţumesc pentru salutul adresat şi, 

la rândul meu, aş dori să vă adresez şi eu, î numele conducerii noastre de partid, 

al meu personal, dumneavoastră şi conducerii sovietice un salut călduros. 

Desigur, sunt bucuros că am convenit să avem o întâlnire scurtă, deşi este nevoie 

de o întâlnire mai lungă. 

M. G.: Vom căuta timp şi pentru aceasta. 

N. C.: Sunt foarte multe probleme de discutat. Vă mulţumesc pentru 

felicitările adresate în legătură cu încheierea Congresului. Într-adevăr, a fost un 

Congres bun şi s-a încheiat cu rezultate bune. Acum trebuie să lucrăm pentru a 

realiza în practică cele hotărâte de Congres.  

M. G.: Întotdeauna, după un mare eveniment de acest fel, mai ales după 

Congres, avem în faţă sarcini foarte mari. Totdeauna este aşa. La noi situaţia 

necesită o atenţie foarte mare. Noi aşa o şi abordăm. Preocuparea noastră 

principală este să ne descotorosim de elementele care au îngreunat dezvoltarea 

noastră. Desigur, noi suntem ataşaţi opţiunii noastre şi nu putem fi de acord cu 

încercările care se fac de a aprecia drumul pe care noi l-am parcurs până acum 

ca un drum de greşeli şi speranţe neîmplinite. Este un proces complex şi o astfel 

de cotitură în lume, cum este revoluţia noastră, nu se poate aprecia numai prin 

„alb şi negru”, chiar dacă judecăm după criterii mari, istorice, şi fără să 

exagerăm. Eu nu cred că putem să admitem, din punctul de vedere al adevărului 

şi moralei, să se subaprecieze ceea ce au făcut generaţiile premergătoare. Ei au 

trăit, şi-au sacrificat sănătatea, viaţa însăşi şi s-au bucurat, cu toate că au fost şi 

drame. De aceea, noi dorim, prin perestroika noastră, să acumulăm tot ceea ce 

este bun şi să deschidem perspectivele pentru reînnoirea şi perfecţionarea 

societăţii. Bineînţeles că procesul acesta este complex, dar noi sperăm totuşi la 

un succes şi ştim că nu va fi un succes rapid.  
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N. C.: La Congresul nostru, noi am avut – nu mult, dar am avut – un 

pasaj special despre Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, şi despre marile 

realizări ale popoarelor sovietice. Totuşi, ceea ce au realizat popoarele sovietice 

în istorie nu poate fi şters şi nu poate fi uitat.  

M. G.: Acesta ar fi un altfel de adevăr, încă şi mai prost decât cele care 

se spun. 

N. C.: Sigur că într-o asemenea activitate grandioasă au fost şi lipsuri, şi 

greşeli şi abuzuri, dar istoria nu reţine niciodată decât ceea ce asigură mersul 

înainte. Eu salut ceea ce aţi spus dumneavoastră, tovarăşe Gorbaciov, cu privire 

la necesitatea de a pune într-adevăr, cu putere în evidenţă, ceea ce s-a realizat în 

construcţia socialismului, pentru că în acest fel popoarele sovietice vor fi şi mai 

mobilizate în realizarea noilor obiective. Sigur, trebuie să perfecţionăm continuu 

organizarea societăţii, metodele economice, tot ceea ce trebuie să asigure 

construcţia mai bună a socialismului. 

M. G.: Eu cred că aceasta este o remarcă foarte consistentă, pentru că 

noi deseori am întârziat în rezolvarea multor probleme care erau coapte. 

N. C.: Însă, să ştiţi că ceea ce se face acum, peste 10 ani tot va fi 

învechit, dacă nu vom avea permanent în vedere ceea ce este nou. 

M. G.: Categoric. 

N. C.: Esenţial este să realizăm socialismul ca să asigure o viaţă mai 

bună oamenilor, şi material, şi spiritual. 

M. G.: Îl rog pe tovarăşul Stoica să vă traducă ultimul articol pe care l-

am scris în legătură cu ideile socialismului şi perestroika. Acolo sunt expuse 

toate aceste lucruri. 

N. C.: M-am uitat pe el şi am o traducere scurtă.  

M. G.: Dar din extrase nu iese totul foarte clar. 

N. C.: Mă gândesc să vă şi răspund. 

M. G.: Foarte bine. 

N. C.: Însă putem face aşa: două delegaţii ale partidelor noastre – dacă 

vom găsi şi pe alţii ar fi bine, dar acum este greu să elaboreze un material mai 

general despre socialism şi perspectivele lui. 

M. G.: Nu sunt împotrivă. 

N. C.: Să ştiţi că multe partide cer şi aşteaptă acest lucru şi, sigur, ar 

saluta dacă Uniunea Sovietică ar lua parte activă la această activitate. 

M. G.: Foarte bine. 

N. C.: Sigur, nu formele vechi – noi le-am criticat, ştiţi bine – dar, totuşi, 

toată lumea acordă importanţă Uniunii Sovietice. Mă refer la mişcarea 

comunistă şi la forţele progresiste. 

M. G.: Bine. Să dăm această sarcină secţiilor ideologice şi internaţionale 

şi să înceapă să lucreze – probabil mai întâi la nivel ştiinţific şi pe urmă la nivel 

politic. 

N. C.: Pe urmă, îl vedem împreună. Pentru că suntem la problemele 

acestea, hai să începem cu problema unei întâlniri a partidelor comuniste şi 

muncitoreşti. Desigur, nu vreau acum să luăm o hotărâre. Însă să ştiţi că foarte 
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multe partide au ridicat această problemă. De aceea, noi am şi înscris în 

hotărârea noastră că vom acţiona în această direcţie. Am putea face un grup de 

iniţiativă.  

M. G.: Eu am gândit puţin altfel. 

N. C.: Să înceapă să lucreze. 

M. G.: Eu sunt mai mult pentru ideea pe care aţi propus-o în scrisoare. 

Totuşi, ar trebui ca noi în cadrul ţărilor socialiste să avem o dezbatere pe această 

tematică. Cum putem să ieşim la o întâlnire mai largă fără să precizăm poziţia în 

problemele noastre? 

 N. C.: Aceasta necesită un timp mai lung de pregătire. Însăşi crearea 

acestui grup ar avea o influenţă mare şi pentru ţările socialiste, să ştiţi, şi nimeni 

nu este pentru o conferinţă unde să se spună aşa sau aşa. Deci ar fi foarte bine, 

totuşi, ca un grup de iniţiativă să fie format şi să înceapă să lucreze. Aceasta ar fi 

un ajutor pentru ţările socialiste. 

 

 
 

Bucureşti, 21 decembrie 1989 – Ultimul discurs 

 

M. G.: Noi înţelegem astfel: Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român să facă un sondaj de opinie, pentru că acum nu este prea prielnic 

momentul. A fost cândva o asemenea atitudine prielnică, un asemenea spirit 

favorabil unei consfătuiri, dar pe urmă a început un proces de regândire a locului 

şi rolului partidelor şi acum există o altfel de dorinţă – fiecare doreşte să-şi facă 

ordine în casa proprie. 

N. C.: Vreau să vă spun deschis: a fost un timp când noi am fost 

împotriva unor asemenea conferinţe. 

M. G.: Acum alţii sunt împotrivă. 

N. C.: Dar nouă ni s-au adresat mai multe partide şi tocmai pentru că 

este o situaţie foarte grea în mişcarea comunistă, avem răspunderea să facem 

ceva, chiar dacă vor veni un număr nu prea mare de partide. Ştiţi ce a spus Lenin 

în 1903? 

M. G.: Nu ştiu! 
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N. C.: Oricât de puţini am fi, tot trebuie să ridicăm steagul. Oamenii au 

nevoie să vadă că se acţionează în direcţia creşterii influenţei socialismului şi 

întăririi mişcării revoluţionare. 

M. G.: Eu am gândit că ceea ce facem noi în direcţia reînnoirii 

socialismului, creşte gradul de interes pentru dezvoltarea socialismului. 

N. C.: Nu este timp acum să discutăm problema aceasta. Sunt lucruri 

bune, sunt şi lucruri care nu sunt prea bune şi dacă ar trebui să ne aşezăm acum 

să discutăm această problemă ne-ar trebui un timp lung. Sunt însă şi lucruri 

bune. 

M. G.: Avem într-adevăr puţin timp. Dar să ne gândim la această 

problemă. 

N. C.: Eu nu aş dori să realizăm un grup de iniţiativă fără Partidul 

Comunist al Uniunii Sovietice. 

M. G.: Chiar invers ar fi mai bine. 

N. C.: Cred că nu ar fi mai bine. 

M. G.:Chiar egalitatea în drepturi pune în evidenţă acest lucru. 

N. C.: Este adevărat, dar, totuşi eu consider că Partidul Comunist al 

Uniunii Sovietice nu trebuie să rămână în afara unei asemenea acţiuni. Însă, aşa 

cum am spus, nu cred că trebuie să hotărâm acum asupra acestei probleme. Eu 

vă rog însă să reflectaţi asupra ei. 

M. G.: Ne gândim şi vă dăm un răspuns. 

N. C.: Este o problemă care se pune şi trebuie să-i dăm un răspuns. Se 

pun astăzi multe probleme şi oamenii simt nevoia unor răspunsuri. În fond, 

lumea gândeşte aşa: de ce se pot întâlni social-democraţii, liberalii, democrat-

creştinii … 

M. G.: Conservatorii … 

N. C.: Da, şi conservatorii. Şi atunci partidele comuniste de ce nu se pot 

întâlni? 

M. G.: Pentru că tovarăşul Ceauşescu şi Berlinguer au fost împotrivă 

cândva. 

N. C.: În anumită formă da, şi istoria a demonstrat că am avut dreptate. 

M. G.: Şi eu am fost întotdeauna contra, dar de mine nu a depins mare 

lucru atunci. 

N. C.: Deci să începem să lucrăm un material comun şi dacă vor fi şi alte 

partide de acord cu el, foarte bine. Am înţeles că aici aţi fost de acord. 

M. G.: Să ne gândim şi vă dăm un răspuns. 

N. C.: Bine. Şi acum trecem la problemele bilaterale? Sau hai să 

terminăm cu cele mai generale. Noi suntem foarte preocupaţi de ce se întâmplă 

în câteva ţări socialiste din Europa. Înţelegem perfecţionarea, înnoirea, însă nu 

de aceasta vreau să vorbesc acum, dar forma în care se acţionează pune foarte 

serios în pericol nu numai socialismul, ci şi existenţa partidelor comuniste din 

ţările respective. Dacă se lasă să se continue acest curs, se va ajunge la o situaţie 

foarte gravă. Oricum, nu se poate spune că, în aceste ţări, socialismul nu a 

rezolvat nimic. Cred că Uniunea Sovietică, mă refer la Partidul Comunist al 
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Uniunii Sovietice, poate să aibă în această privinţă un anumit rol – nu pe cale 

militară – pentru a ajuta la o mai bună orientare, aşa cum aţi început astăzi să 

vorbiţi de o orientare mai bună a acestor ţări şi partide. Sigur, o întâlnire care va 

avea loc între ţările socialiste şi partidele noastre va ajuta, dar cred că în orice 

caz trebuie reflectat foarte serios la felul în care se acţionează în unele ţări. 

M. G.: Aici este întrebarea cum să se acţioneze, şi una mai importantă – 

cum să acţioneze. Cine a împiedicat Cehoslovacia şi Republica Democrată 

Germană – ţări care aveau un nivel de dezvoltare economică şi socială destul de 

ridicat, care aveau condiţii de viaţă aşa de bune – să înceapă la timp procesele 

lor de modernizare, în cursul cărora să ţină seama de momentele noi care au 

apărut în dezvoltarea societăţii? Dacă ar fi făcut acest lucru la timpul respectiv s-

ar fi desfăşurat cu totul altfel evenimentele de astăzi. S-a vorbit mult la vremea 

aceea, în plenare şi congrese, despre revoluţia tehnico-ştiinţifică şi despre 

dezvoltarea ţării noastre şi până la urmă totul a fost lăsat la o parte. Şi acum stă 

un raport pentru Comitetul Central privind revoluţia tehnico-ştiinţifică din 1973 

şi iată că acum, după 15 ani, începem să realizăm ceea ce trebuia să facem 

atunci. Cred că noi am pierdut mult din prestigiul nostru datorită faptului că nu 

am acţionat la timp. 

 

 

N. C.: Şi aceasta este adevărat. 

M. G.: Indiferent dacă ne plac sau nu ne plac metodele tovarăşului 

Ceauşescu, noi ştim că în România s-au făcut multe şi în mod obiectiv fiecare îşi 

alege metodele sale pe calea progresului şi a construcţiei socialismului. Deci, 
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cam aceasta este. Iată situaţia prietenului nostru comun, tovarăşul Honecker. Noi 

avem o simpatie reciprocă, dar în ultimul timp nici dânsul nu a vrut să mai 

vorbească cu mine, nici eu nu am mai vorbit cu dânsul. Şi, totuşi, eu i-am spus: 

tovarăşe Honecker este treaba ta să iei hotărâri, noi nu hotărâm nimic în locul 

tău, nici nu propunem să iei măsurile noastre, nici altceva. De altfel, ştiu că m-

aţi criticat împreună … 

N. C.: Nu, nu v-am criticat. Dimpotrivă, am discutat că ar fi bine să ne 

întâlnim mai iute să discutăm cum să lucrăm mai bine. 

M. G.: Sincer vorbind, pentru tovarăşul Honecker eu am mari emoţii. 

N. C.: Şi îmi pare foarte rău şi cred că ar trebui – de aceea am spus-o şi 

public – să se facă ceva pentru că nu se poate admite aşa ceva. Inclusiv faţă de 

tovarăşul Jivkov. 

M. G.: În ce-l priveşte pe tovarăşul Jivkov, probabil că totul va fi mai 

normal. Nu ştiu care este situaţia acolo. Desigur, pe parcursul anilor, s-au mai 

acumulat unele lucruri. Dacă acolo nu sunt nişte abuzuri grave, frapante, atunci 

se va rezolva mai bine. Nu se poate face, totuşi, aşa în politică. 

Noi încercăm la nivelul conducerii politice să ne ocupăm de probleme 

politice, nu să intrăm şi să vedem cine a făcut şi ce a făcut. Dumneavoastră ştiţi 

că există în societate forţe care ridică mereu această problemă şi care răscolesc 

tot timpul societatea. Ce să facem? Dumneavoastră spuneţi că vă preocupă 

aceste probleme, dar ce să facem? 

N. C.: Să discutăm cum să soluţionăm problemele. 

M. G.: În R. D. Germană au discutat şi deja i-au exclus din partid. 

N. C.: Am văzut, dar deja acolo lucrează de acum influenţele din afară, 

din Republica Federală Germania. 

M. G.: Milos Jakes este prietenul meu mai vechi. I-am spus: 

dumneavoastră aveţi o ţară bună, un popor calificat, bine organizat, bine educat, 

trebuie să faceţi schimbări mai repede, altfel veţi fi învinşi şi veţi ajunge într-o 

situaţie ca la noi, să rezolvaţi problemele sub tropăitul picioarelor. Jakes m-a 

ascultat şi apoi a spus: atunci mai bine să aştept eu până vin ceilalţi la putere în 

Uniunea Sovietică. A aşteptat şi iată ce s-a întâmplat. Acestea sunt două ţări cu 

o situaţie prosperă, cele mai bogate, în afară de noi, bineînţeles, pentru că noi 

suntem cei mai bogaţi. 

N. C.: Începând din 1968 noi am spus: hai să ne apucăm să dezvoltăm 

economia, pentru că altfel n-o să ne ajute nimeni. Şi am lucrat în această 

direcţie. 

M. G.: Aţi făcut mult. 

N. C.: Până în 1984 nu am primit un litru de petrol din Uniunea 

Sovietică. 

M. G.: Pentru ce aveaţi nevoie? Aveţi petrolul dumneavoastră. Aceasta 

este o problemă clară, deja. 

N. C.: Eu am vrut numai să reamintesc. 

M. G.: Totuşi, aţi făcut multe. 
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N. C.: Am lucrat şi am adus îmbunătăţiri în dezvoltarea societăţii şi a 

economiei. Ceea ce faceţi dumneavoastră acum am încercat şi noi la un moment 

dat. Am creat aşa-zişii mandatari, şi după un an de zile am văzut că se 

îmbogăţesc şi am lichidat complet această situaţie. 

M. G.: Aşa o perspectivă ne prevedeţi şi nouă? 

N. C.: În orice caz, ca să se îmbogăţească unii prin speculă, aceasta nu 

este o perspectivă, ştiţi şi dumneavoastră acest lucru destul de bine. Am introdus 

şi autoconducerea, şi noul mecanism economic, şi consiliile de conducere. 

M. G.: Când vă ascult mă gândesc că dumneavoastră într-un an aveţi 

timp să vizitaţi fiecare judeţ.  

N. C.: Chiar fiecare judeţ, nu. 

M. G.: Dar spuneţi, într-o ţară aşa mare ca a noastră, cum putem noi să 

conducem în acelaşi fel ca dumneavoastră? Noi trebuie să ne gândim la alte 

metode. 

N. C.: Şi noi avem autonomie, însă una este autonomia în republici şi 

chiar în regiuni şi judeţe, şi alta este autonomia întreprinderilor. Oricum, o 

orientare generală şi un control general este obligatoriu chiar pentru Uniunea 

Sovietică. 

M. G.: Tovarăşe Ceauşescu, noi suntem pentru un centru puternic, însă îl 

gândim puţin altfel. 

N. C.: Trebuie neapărat. Însă republicile trebuie să aibă mai multă 

autonomie şi judeţele la fel. Noi mergem până în comune, acum. Sigur, suntem 

o ţară mică. 

M. G.: Nu este mică, este mijlocie. 

N. C.: Dar, în orice caz, nu se poate ca întreprinderile, chiar la nivel 

republican, să nu fie sub o îndrumare unitară, sigur, cu multă autonomie, cu 

multe drepturi. Cu vreo 20 de ani în urmă le-am dat şi noi drepturi foarte multe 

şi primul lucru pe care l-au făcut a fost să ia credite şi să facă tot felul de 

investiţii neeconomice. Atunci noi le-am restrâns drepturile şi am gândit că 

trebuie să ţinem în mână anumite lucruri, deoarece pentru România 11 miliarde 

de dolari datorie, în 1980, constituia o situaţie foarte grea. De altfel, trebuie să 

vă spun că în discuţiile pe care le-am avut atunci cu Brejnev, el mi-a spus de 

câteva ori: nu te duce să faci datorii. De câteva ori mi-a atras atenţia asupra 

acestui lucru, însă am greşit că am dat multe drepturi întreprinderilor şi toţi s-au 

apucat şi au spus că dacă avem drepturi, atunci să luăm credite din străinătate. 

M. G.: Guvernul este de vină! 

N. C.: Tovarăşul Dăscălescu nu era atunci prim ministru. 

C. Dăscălescu: Eu am venit la plată! 

N. C.: Însă după aceea am luat măsuri şi am oprit această situaţie reuşind 

să plătim datoria. 

M. G.: Desigur, noi nu vrem să fie rău, noi vrem să fie bine. 

N. C.: Sigur, toată lumea vrea acest lucru, însă Uniunea Sovietică are 

multe posibilităţi şi poate depăşi uşor greutăţile pe care le are. Ea poate să fie o 

putere economică socialistă model. 
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M. G.: Tocmai aceasta vrem să facem. Probabil sunt ambiţii prea mari, 

dar dorim să facem acest lucru. Probabil că în generaţia noastră nu vom reuşi să 

facem totul, dar putem şi noi să facem multe. Principalul este ca acum să punem 

bazele, să determinăm direcţiile în mod corect. 

N. C.: În câţiva ani, Uniunea Sovietică poate să depăşească greutăţile pe 

care le are, în primul rând, pentru că are, totuşi, o forţă economică puternică. 

M. G.: Aşa este. 

N. C.: Dumneavoastră criticaţi ştiinţa, dar aveţi o ştiinţă puternică. 

M. G.: Categoric. 

N. C.: Greşeala a fost că s-a pus un prea mare accent pe latura militară şi 

s-au neglijat celelalte domenii. 

M. G.: Corect. 

N. C.: Sigur, a fost şi situaţia internaţională de aşa natură. Dar aveţi o 

ştiinţă puternică, foarte puternică, şi poate uşor să soluţioneze orice problemă. 

Pe urmă, totuşi, şi celelalte ţări socialiste sunt ele mai mici, dar pot să 

conlucreze în acest domeniu.  

M. G.: În general, dacă luăm ţările socialiste din Europa, cu toate 

problemele pe care le au, sunt ţări moderne, totuşi. 

N. C.: S-au produs aceste schimbări. Să fie oprite şi să se meargă înainte. 

M. G.: Ne gândim şi noi. Probabil că aplicăm puţin alte metode, dar 

aceasta este metoda fiecăruia. Important este să întărim socialismul şi în rest este 

treaba fiecăruia. Sunt ritmuri diferite, sunt forme diferite. Desigur, noi trebuie să 

ţinem seama de mărimea populaţiei, de diferenţele dintre republici, de nivelul 

lor de dezvoltare. Aţi menţionat complexul militar industrial mare care există la 

noi. Acum trebuie să ducem o astfel de politică structurală care să ne permită să 

întoarcem acest complex mai mult spre nevoile omului. Aceasta este ceea ce 

facem în prezent. Complexul de apărare lucrează acum mai bine în direcţia 

aceasta. Înainte a opus rezistenţă, dar acum lucrează în direcţia aceasta, şi sunt 

chiar interesaţi să o facă. 

N. C.: Însă trebuie păstrat, sigur, îmbunătăţit.  

M. G.: Nu numai păstrat, tovarăşe Ceauşescu! 

N. C.: Când am spus că trebuie păstrat am înţeles că tot ceea ce este 

necesar trebuie păstrat. 

M. G.: Categoric. Care sunt problemele bilaterale pe care doriţi să le 

abordaţi? 

N. C.: În primul rând cele economice. Sigur, primi-miniştrii nu au avut 

timp să se întâlnească. 

M. G.: Atunci să se întâlnească. 

N. I. Rîjkov: Pe 9 ianuarie 1990 ne întâlnim. 

C. Dăscălescu: Aceasta este o întâlnire din cadrul C.A.E.R., dar noi 

dorim o întâlnire bilaterală. 

M. G.: Veţi mai trăi până la 9 ianuarie! Totuşi, ce problemă vă preocupă, 

ce vă îngrijorează? 
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N. C.: Mi se pare că noi am discutat multe probleme din acestea, dar ar 

trebui ca primi-miniştri să se întâlnească şi să pună la punct problemele 

discutate. Trebuie deja să ne gândim la cincinalul viitor. 

M. G.: Mi se pare că deja s-au preocupat de aceste probleme. 

C. Dăscălescu: Numai pentru anul 1990. 

N. C.: Sigur, unele discuţii. Noi considerăm că putem realmente să 

realizăm o colaborare mai bună. Aceasta ar fi prima problemă. Sigur, nu am de 

gând acum să încep să intru în amănunte, pentru că ne-ar trebui prea mult timp. 

Nu putem discuta mai mult acum, însă dacă am conveni ca să se întâlnească 

totuşi primi-miniştrii, ar fi un lucru foarte bun. În România, timpul este bun 

acum. 

C. Dăscălescu: Am trimis şi scrisori în sensul acesta – este a patra 

scrisoare de invitare. Tot anul am scris tovarăşului Rîjkov. 

N. I. Rîjkov: A fost un climat complicat.  

N. C.: Este adevărat, dar s-ar putea găsi timp pentru o întâlnire. În acest 

cadru se poate discuta problema cooperării în producţie, a specializării, inclusiv 

participarea la realizarea unor obiective. De ce pun aceste probleme? Mai cu 

seamă cu ţările din C.A.E.R. acum sunt multe discuţii şi bilateral putem 

soluţiona mai repede problemele. Unii îşi pun multe speranţe că vor veni 

americanii cu miliardele lor să-i investească la ei. Sigur, vor trage concluzii 

singuri. Este treaba fiecăruia, dar oricum până când clarificăm multe lucruri 

putem să soluţionăm bilateral destule probleme. Nu intru acum în amănunte, 

doar le-am reamintit. 

 

 
 

M. G.: Poate că guvernul român ar putea expune propunerile sale, 

preocupările sale pentru perspectiva imediată, adică ce aşteaptă de la Uniunea 

Sovietică. Tovarăşul Dăscălescu să scrie numai resursele şi atât. 

C. Dăscălescu: Tovarăşe Ceauşescu, este bine ceea ce spune tovarăşul 

Gorbaciov. 
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N. C.: Să ştiţi că nu avem intenţia să soluţionăm problema materiilor 

prime numai cu Uniunea Sovietică. Noi lucrăm mult cu ţările în curs de 

dezvoltare şi vrem să accentuăm această tendinţă. Avem posibilitatea să le 

acordăm chiar şi ceva credite. De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde 

dolari de la aceste ţări. 

M. G.: Într-un an? 

N. C.: Nu, acestea sunt credite acordate de România mai multor ţări în 

curs de dezvoltare. 

C. Dăscălescu: Anul acesta au ajuns la scadenţă aproape o jumătate de 

miliard de dolari. 

N. C.: Vrem să participăm mai activ la dezvoltarea acestor ţări şi în 

cadrul acesta ne asigurăm şi unele materii prime. 

M. G.: Atunci să ne gândim care ar trebui să fie problemele noastre. 

N. C.: Din Uniunea Sovietică importăm 5 milioane de tone petrol, 

începând din 1984, iar din alte ţări importăm 15 milioane, aşa că nu avem de 

gând acum să rezolvăm problema numai cu Uniunea Sovietică. 

M. G.: Şi cât extrageţi dumneavoastră din România? 

N. C.: Numai 10 milioane de tone, pentru că nu mai avem rezerve. 

M. G.: Dar cândva extrăgeaţi vreo 22 milioane de tone? 

N. C.: Nu, am avut vreo 15 milioane, dar pentru o perioadă scurtă şi mai 

demult. Nu mai găsim rezerve. Vrem să mergem acum la 10 mii de metri 

adâncime. 

M. G.: Şi la noi scade extracţia. 

N. C.: Sunt multe domenii în care putem colabora. De exemplu, putem 

colabora în domeniul energetic, pe bază de tehnologii noi. 

M. G.: Eu aş fi interesat, cred că şi tovarăşul Rîjkov, să ne gândim 

asupra concepţiei de colaborare, să nu mai facem numai comerţ pur şi simplu. 

N. C.: Noi, de exemplu, din Uniunea Sovietică, luăm vreo 7 milioane 

tone minereu de fier. Din alte părţi luăm 12 milioane tone, aşa că nu ne-am 

gândit şi nici nu ne gândim să mergem numai la materii prime cu Uniunea 

Sovietică. Noi importăm cărbune cocsificabil din Statele Unite ale Americii, iar 

cu câţiva ani în urmă am şi investit 100 milioane acolo – suntem deci 

proprietari. 

M. G.: Acolo sunt mai mult proprietăţi japoneze. 

N. C.: Japonezii merg aşa, pe scară largă. Deci, noi vrem să avem o 

discuţie, pentru că suntem interesaţi să participăm. De exemplu, am fost 

informaţi zilele acestea că aveţi în vedere să deschideţi două bazine de cărbune 

cocsificabil la Lvov şi Harkov. Vrem să mergem în Mongolia, împreună – de 

altfel se discută de mult problema aceasta, pentru că şi Uniunea Sovietică vrea 

să participe. Am investit în China în cărbune cocsificabil. Aşa că nu dorim nimic 

să cerem, ca să spun aşa, ca ajutor din partea Uniunii Sovietice, noi vrem să 

conlucrăm. 

M. G.: Nu poate fi vorba de ajutor. Dumneavoastră trebuie să ne ajutaţi 

pe noi. 



 625 

N. C.: Vrem să conlucrăm pe principii economice – aceasta este intenţia 

noastră. 

M. G.: Să se gândească tovarăşul Dăscălescu la propunerile de care am 

vorbit. 

C. Dăscălescu: Îl aştept pe tovarăşul Rîjkov în România. 

N. I. Rîjkov: Îmi cer scuze tovarăşe Gorbaciov. Cu tovarăşul Dăscălescu 

mă voi întâlni şi vom discuta ce probleme avem în relaţiile noastre bilaterale, 

inclusiv pentru cincinalul viitor. Nu sunt împotrivă şi probabil că va trebui să 

discutăm specializarea, cooperarea în producţie şi toate celelalte, dar vreau să vă 

spun că – şi aceasta nu se referă numai la România, ci în general – pe data de 15 

decembrie, noi vom prezenta un raport în Sovietul Suprem asupra programului 

guvernamental de însănătoşire a economiei, asupra mersului în continuare al 

reformei economice. Noi am pregătit documentele respective, dumneavoastră 

cunoaşteţi, noi le-am predat tuturor deputaţilor, pentru dezbatere. Când am 

pregătit toate aceste lucruri am pornit de la ideea că avem nevoie ca începând cu 

1991 să trecem la relaţii economice pe cu totul altă bază, adică să trecem la 

comerţ şi nu la schimburi de mărfuri. De aceea, pe 9 ianuarie, când va avea loc 

întâlnirea şefilor de guvern, noi vom pune această problemă şi ştiu că multe ţări 

susţin acest lucru, ca începând cu 1991 să trecem la preţurile mondiale şi la 

decontările în valută convertibilă. Noi înţelegem că peste noapte nu se poate 

face acest lucru. Probabil că va mai trebui să treacă 1-2 ani. Aceasta înseamnă 

că nu vom avea acorduri de lungă durată, acorduri privind unele mărfuri, dar altă 

soluţie nu avem. Nici la noi, nici în alte ţări, reforma nu este compatibilă cu 

sistemul de comerţ existent între ţările noastre. De aceea trebuie să vă gândiţi şi 

dumneavoastră la acest lucru. 

N. C.: Eu înţeleg ce spuneţi dumneavoastră. În fond, noi facem schimb 

tot în devize convertibile. Am ales rubla convertibilă ca monedă de schimb, dar 

noi nu facem schimb de mărfuri. Sigur, urmărim să realizăm un echilibru al 

balanţelor, dar aceasta se întâmplă în toată lumea. Noi şi cu Statele Unite ale 

Americii, spre exemplu, socotim în dolari, dar importăm direct mărfuri. 

M. G.: Dacă ne gândim să ne încadrăm în mod organic în economia 

mondială, atunci trebuie să folosim metodele corespunzătoare acestor situaţii. 

Multe ţări, Cehoslovacia, Polonia şi chiar Bulgaria au pus problema de a se trece 

la preţurile mondiale, adică la preţuri în devize convertibile. 

N. C.: Foarte bine. Şi acum schimburile se fac, în bună parte, la preţuri 

mondiale. Noi considerăm că problema aceasta trebuie să o discutăm foarte 

serios. Noi cu chinezii, de exemplu, facem schimburi în franci elveţieni. 

N. I. Rîjkov: Şi noi la fel. 

N. C.: Însă asigurăm pe baza aceasta, totuşi, echilibrul balanţei – numai 

calculul este pe monedă străină. Cred că pentru Uniunea Sovietică ne este chiar 

aşa de convenabil să meargă la dolar în loc de rublă – dar, sigur, este o problemă 

a Uniunii Sovietice. 

M. G.: Noi dorim ca în acest context să intre şi procesul de însănătoşire 

a finanţelor şi reforma preţurilor, să ajungem mai iute la convertibilitatea rublei. 
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Principalul este să intrăm în relaţii economice mondiale, altfel nu avem bază de 

comparaţie. 

N. C.: Este o problemă de discutat, care trebuie discutată mult. 

M. G.: Deci, noi ieşim cu o asemenea propunere şi vă rugăm şi pe 

dumneavoastră să vă gândiţi până la 9 ianuarie şi să vă spuneţi punctul de 

vedere. 

N. C.: Noi nu considerăm că este cel mai bine să se treacă acum la 

aceasta. 

M. G.: De ce? 

N. I. Rîjkov: Anul 1990 se va desfăşura ca şi până acum, dar ne gândim 

să trecem la aceasta din 1991. 

N. C.: Nu este vorba de 1990. Mă gândesc la activitatea cincinalului 

viitor. 

M. G.: De ce? 

N. C.: Pentru că aceasta nu va întări deloc economia ţărilor socialiste şi a 

Uniunii Sovietice. 

M. G.: De ce? 

N. C.: Să ştiţi că pentru noi nu este o problemă prea mare, pentru că şi 

acum, cu China şi cu alte ţări, avem deja 60% din schimburi calculate pe devize 

convertibile. 

M. G.: Eu vă spun aşa: aici nu este vorba de un calcul îngust. Pur şi 

simplu trebuie să facem ordine şi probabil că vom fi datori, dar trebuie să trecem 

la acest sistem. Trebuie să dăm posibilitatea ramurii energetice să câştige valută 

şi să facă investiţii. Aceasta este acum ramura cea mai înapoiată, dar nu este 

vorba numai de ramura energetică, ci, în general, întreprinderile noastre trebuie 

să se compare cu sistemul mondial şi atunci vor simţi situaţia reală şi vor 

înţelege că trebuie să se descurce. Cât putem noi să le mai împingem înainte, cât 

putem să le împingem de la spate cu bastonul? 

N. C.: Nu cu bastonul, ci trebuie aşezată activitatea pe principii 

economice. 

M. G.: Tovarăşe Ceauşescu, noi vorbim acum aşa, dar peste un an, doi 

sau trei – tovarăşul Rîjkov precizează că este nevoie de doi ani – s-ar putea 

folosi şi credite pentru reechilibrare în momente de tranziţie. Dar trebuie să 

începem neapărat. 

N. I. Rîjkov: Noi considerăm că trebuie să adunăm economiştii noştri cu 

economiştii români, să stea împreună, să facă calculele şi să vadă care este 

bilanţul, dacă trecem la acest sistem. În orice caz este ceva complicat.  

M. G.: Avem ce să discutăm şi în ce priveşte abordările, dar şi în ce 

priveşte problemele concrete. 

C. Dăscălescu: Concret este că îl aştept pe tovarăşul Rîjkov să vină în 

România. La Sofia nu putem discuta bilateral. 

N. I. Rîjkov: Nu pot veni decât după întâlnirea de la Sofia. În primul 

trimestru al anului viitor, de exemplu, pot să vin. 

C. Dăscălescu: Atunci rămâne luna februarie? 
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N. C.: Urmează să vedeţi împreună. 

M. G.: Deci, tovarăşe Ceauşescu, să continuăm să menţinem legăturile 

noastre. Eu preţuiesc foarte mult că noi avem un schimb de opinii în ce priveşte 

colaborarea noastră. Sincer vorbind, preţuim cum se cuvine acest lucru. 

C. Dăscălescu: Am o rugăminte pentru tovarăşul Rîjkov, în legătură cu 

gazele naturale. 

N. C.: Problema gazelor nu este una de perspectivă, ci este legată de 

situaţia de acum. 

C. Dăscălescu: În cadrul livrărilor curente s-a întâmplat ceva la 

dumneavoastră, pentru că, de câteva zile primim cu 7 milioane m³ pe zi mai 

puţin şi ni s-a spus că este vorba de câteva zile. Vă rog să analizaţi această 

problemă. 

M. G.: La fel se întâmplă în fiecare an, mereu este câte ceva în plus. 

C. Dăscălescu: Nu este în plus, ci în minus. 

N. C.: Noi ce ştire dăm despre întâlnirea noastră bilaterală? 

 

 
 

M. G.: Daţi şi dumneavoastră o ştire şi dăm şi noi una. Este aici un text 

scurt. (Se citeşte textul ştirii). 

N. C.: Poate că partea aceasta bilaterală ar trebui s-o dezvoltăm mai 

mult. Să spunem că a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea 

colaborării între ţările noastre. Trebuie să facem un aliniat separat în legătură cu 

partea bilaterală. 

M. G.: Foarte bine. Să vorbim despre situaţia actuală a relaţiilor şi 

despre perspectivele lor. 

N. C.: De acord. 

 
(„România Liberă” din 19 februarie 1994). 
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Soţii Ceauşescu în cursul „Procesului” 

 

 
 

 
 

Completul de judecată 

 

 
 

Generalul Gică Popa citeşte sentinţa 
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Sentinţa a fost executată 

 

 
 

După revoluţie sau lovitura de stat, ninsoare …, … dileme …, şi nu numai! ... 
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