ASPECTE ALE INSURECŢIEI NAŢIONALE ARMATE,
ANTIFASCISTE ŞI ANTIIMPERIALISTE
DIN AUGUST -1944*

I
Evenimentele din august 1944 constituie o strălucită încununa·re a
unui glorios trecut de luptă purtată de-a lungul veacurilor pentru eliberare socială şi naţională, o remarcabilă sinteză a secolelor eroice de
bătălii revoluţionare pentru ideile unităţii statale, independenţei, dreptăţii
şi progresului social, împot•riva exploatării şi asupririi.
!n această largă optică istorică, insurecţia naţională armată, ,an-tifascistă şi antiimperialistă marchează, ca o ne,piedtoare piatră de hotar,
începutul unei ere noi în viaţa patriei, din perspectiva căreia întreaga
evoluţie ist:.orr-ică ia poiporn.Llui român îşi !lu1min1eiază miai adÎ111C serus'lllrile,
conterind tradiţiilor pe care le continuăm astăzi întreaga lor măreţie şi
demnitate. ,,Eliberarea ţării de sub jugul fascist şi victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de la 23 August 1944 arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu au maTcat începutul unei epoci istorice noi în dezvoltarea societăţii româneşti, au deschis poporului român
perspectiva făuririi unei vieţi noi, demne şi independente'' 1 •

II
In desfăşurarea celui de-al doilea război mondial, începînd cu 1943,
se produseră mutaţii hotăritoare în favoarea coaliţiei antihitleriste. Astfel.
pe fron1tiuil eisltic eUtropean, oartiegorioa viat.ori.ie de Ilia StaliTilgraid (azi Volgogred) a Armatei Sovietice, completată şi definitivată de cea de la KurskOrel-Belgorod, a determinat cotitura radicală în mersul războiului în
favoarea forţelor antifasciste 2 •
* ln legătură cu pregătirea şi desfăşurarea insurecţiei,
recţia armată din august 1944 cotitură istorică în viaţa
ActaMN, nr.

1/1964, p.

vezi: P. Bun ta, Insupoporului român, în

număr special,
lnswrecţia naţională armată, antifascistă şi

1-35; Buletinul Academiei Militare -

nr. 3/1969; P. Bunita, G. Protopopescu,

antiimperialistă din august 1944 eveniment cardinal în lupta poporului român
pentru independenţă naţională, în Marisia, VIII/1978, p. 555-587.
1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la sesiunea solemnă consacrată sărbătoririi a
şase decenii de la făurirea statului naţional unitar român, Edit. politică, Bucureşti,

1978, p. 19.
2 Florin Constantiniu şi alţii, Despre periodizarea celui de-al doilea război mondial, în Revi.sta de istorie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 941-947.
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In Extremul Orient, aliaţii, după infrîngerea decisivă a flotei japoneze în bătălia aeronavală din largul insulei Midway (4-7 iunie 1942),
se apropi:alu de airhilpeil,agul nipon, iiar prin ouoertltrea insulelo'I": Noua
Georgie (irunie 1943), Giilbert (20 noiembrie 1943), Noua Anglie (16 decembrie 1943) şi Bougainville (1 noiembrie 1943), aliaţii îşi creaseră
premisele strategice ale cuceririi arhipelagului Marianelor (iulie 1944) de
pe ale cărei baze terestre bombardierele strategice ale S.U.A. vor începe
acţiunea directă asupra Japoniei.
In Africa, după victoria aliaţilor de la El-Alamein (23 octombrie3 noiembrie 1942), trupele germano-italiene sînt bătute succesiv, fiind
siilHe să oapiituleze la 13 mai 1943. Oa u1nnare a eliberării întregii zone
a MaghTebului arab, forţele aliate debarcă la 10 iulie 1943 in Sicilia şi la
3 septembrie 1943 în Calabria.
In aceste condiţii militare, la 25 iulie 1943, di.ctalto.ruJl fascist ial Jt.aliei, Benito Mussolini, este arestat, noul guvern Badoglio încheind armistiţiul la 3 septembrie 1943.
Anul 1944 aocentuează dezag,reg,area mhlitaTă a Axei.
La 6 iunie 1944 - ,,Ziua cea mai lungă" - , se deschide cel de-al
doilea front în Europa, prin debarcarea trupelor anglo-americano-francopolono-belgiano-olandezo-cehoslovace, circa 1.000.000 de oameni, în Normandia3. Debarcarea normandă este urmată, la 15 august 1944, de debarcarea aliaţilor pe coasta provensală a Franţei. La 13 septembrie 1944,
trupele aliate din nord vor face joncţiunea cu cele din sud în regiunea
Dijon, după ce insurecţia pariziană, cu sprijinul Diviziei 2 blindate a
Franţei libere (generalul Leclerc) va elibera „Oraşul-lumină" la 25 august 1944.
Ofensiva Armatei Sovietice - care a avut ponderea principală a
războiului în Europa înaintează victorioasă, eliberind definitiv marele
oraş al revoluţiei de pe Neva Leningradul, apoi Novgorodul, bazinul
Donului, Ucraina, Crimeea, Carelia, Bielorusia, republicile baltice, ajungînd în nord-estul României, în zona laşi - Chişinău.
De asemenea, nota caracteristică a ,perioadei (1943-1944) este tendinţa generală a popoarelor înspre o democraţie cit mai largă, iar, în acest
context, avintul mişcării revoluţionare şi antiimperialiste mondiale creşte
considerabil, ca urmare a schimbării raportului de forţe în dinamica lumii
contemporane.
La cristalizarea acestei tendinţe un aport deosebit a avut lupta antifascistă organizată de către partidele comuniste şi muncitoreşti în cadrul
unor largi mişcări de rezistenţă, ca, spre exemplu, în Franţa, Belgia,
Olanda, Norvegia, Danemarca, Italia, Iugoslavia, Albania, Grecia etc. Ca
urmare, ponderea politică a partidelor comuniste şi muncitoreşti a trecut
pe primul plan al vieţii social-politice.
In aceste condiţii internaţionale, succesul politicii P.C.R. a fost determinat de realismul cu care a luat în considerare particularităţile conaretie, specilfice în caire aoti.va, prooum şi de înţielegerea aicţirunii 11IllO(I' fac' Constantin Şerban, Debarcarea anglo-americană în Normandia (6 iunie 1944),
in Revista de istOTie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 857-870.
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care i-au imprimat caracteristici şi trăsături noi, proprii
vieţii politice a României.
Analizînd situaţia creată în urma împingerii ţă'fii noastre în războiul
antisovietic, P.C.R. şi-a fixat strategia şi tactica, îndreptată spre mobilizarea şi unirea tuturor forţelor antifasciste, împotriva dictaturii antonesciene şi cotropitorilor hitlerişti, pentTu scoaterea României din războiul
antisovietic. In platforma din 6 septembrie 1941, P.C.R. chema partidele,
grupările şi personalităţile politice, toţi patrioţii, la crearea unui larg
front patriotic împotriva fascismului şi războiului hitlerist. Platforma
cuprindea revendicări vitale ale poporului român: încetarea ,războiului
împotriva Uniunii Sovietice şi lupta alături de U.R.S.S. şi de toate popoarele iubitoare de libertate împotriva Germaniei hitleriste, alungarea
naziştilor din ţară, recucerirea libertăţii şi independenţei naţionale a
României, răsturnarea dictaturii antonesciene, formarea unui guvern din
reprezentanţii tn.vturor forvelor paibiiotiJoe, elibeiiairea părţii de nord a Ta:-ansilvaniei şi altele 4 •
Procesul de înmănunchiere a tuturor forţelor patriotice a cunoscut,
în întreaga perioadă a dictaturii antonesciene, un drum ascendent. Sub
conducerea partidului comunist, lupta antifascistă s-a transformat într-o
puternică mişcare de rezistenţă, cuprinzînd toate forţele antifasciste şi
patriotice, care a culminat ,cu încadrarea tuturor acestora în acţiunile insurecţionale din august 1944. Încheind procesul de coalizare a mişcării de
rezistenţă din România, centrat pe coloana vertebrală a Frontului Unic
Muncitoresc (realizat în aprilie 1944), P.C.R. a înfăptuit, totodată, izolarea completă a guvernanţilor fascişti de principalele partide politice, de
întregul nostru popor.
In 1as:emenea condiţii pa:~tice, s~a p1.11tut trece lia organizarea insurecţiei. ,,Realizînd o largă unitate a tuturor forţelor patriotice naţionale, întărind colaborarea cu forţele militare, în condiţiile internaţionale favorabile create de victoriile obţinute împotriva Germaniei de Uniunea Sovietică, de celelalte forţe ale coaliţiei antihitleriste subliniază tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - , partidul nostru a organizat şi înfăpt. 1.1it în mod
victorios insurecţia naţională antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 " 5 •
O importanţă majoră în ce priveşte stabilirea planului de acţiune al
insurecţiei a avut consfătuirea organizată din iniţiativa P.C.R. în noaptea
de 13/14 iunie 1944, într-o casă conspirativă a partidului din Bucureşti,
Calea Moşilor nr. 103.
La această consfătuire au participat reprezentanţii partidului cornu; nist, ai palatului şi ai armatei.
Din partea palatului şi a armatei au fost prezenţi: generalii Constantin Sănătescu, Aurel Aldea, Gheorghe Mihail, Constantin Vasiliu-Răşcanu,
colonel Dumitru Dămăceanu, Grigore Niculescu-Buzeşti, Ion MocioniStîrcea şi Mircea Ioaniţiu. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de
Lucreţiu Pătrăşcanu şi Emil Bodnăraş.

tori

complecşi

1

4

5

Documente din i,storia Partidului Comunist din România, ed. II 1953, p. 349.

Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 19.

'

P. BUNTA-G. PROTOPOPESCU

374

La consfătuire a fost prezentat mai intîi planul palatului, aşa-zisul
plan Gigurtu6 , constînd în înlocui-rea generalului Ion Antonescu cu ing.
filogerman Ion Gigurtu - fost prim-ministru al guvernului de tristă
amintire al dictaturii carliste care primise la 30 august 1940 dictatul
fascist de la Viena, compromis deci în faţa poporului român - , a lui
Mihai Antonescu, precum şi a cîtorva miniştri de la ministerele-cheie (răz
boi, interne, externe etc.), a şefului Marelui Stat Major şi a prefectului
poliţiei Capitalei. Deci, în esenţă, era vorba de o remaniere a guvernului, urmînd ca noul guvern să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite 7 •
Planul era utopic, întrucît hitleriştii ar fi intervenit imediat, ocupînd complet ţara şi nimicind orice rezistenţă (cazul Ungariei din martie
1944), iar pe de altă parte nu prevedea întoarcerea armelor împotriva
Germaniei naziste, lucru dorit de întregul nostru popor.
Criticînd planul palatului cu argumente politice şi militare perfect
logice şi pe deplin realiste, reprezentanţii P.C.R. au prezentat planul de
ac;ţiune al partidului comunist, care prevedea: ridicarea cu forţa armată,
atit pe front cit şi în interior, cu concursul tuturor forţelor disponibile,
începînd cu armata şi cu formaţiunile patriotice de luptă, împotriva maşi
nii de război hitleriste; arestarea guvernului antonescian; scoaterea ţării
din războiul antisovietic şi continuarea războiului alături de Naţiunile
Unite pină la victoria finală împotriva fascismului. Deşi în timpul discuţiilor (care au durat de la ora 22 pînă la ora 04) s-au manifestat şovăieli
din partea unora dintre participanţi, pînă la urmă planul propus de partidul comunist a fost adoptat în unanimitate.
La consfătuirea din noaptea de 13/14 iunie 1944, după o analiză amă
nunţită a situaţiei interne şi externe a ţării, s-a ajuns la următoarele concluzii principiale 8 :
1 Necesirta/1:ea coordonării acţiunilor politice aile ceilior partirru partide
(P.C.R., P.S.D., P.N.Ţ., P.N.L. - n.n.);
2 Renunţarea la orice formulă teoretică şi adoptarea unei acţiuni
ferme pentru răsturnarea cit mai grabnică a regimului (antonescian n.n.) şi schimbarea orientării politice a ţării;
3 In legătură cu componenţa viitorului guvern se avea în vedere una
din următoarele trei forme, în ordinea preferinţei:
a) Preşedinte de Consiliu şi miniştri civili,
b) Preşedinte de Consiliu militar şi miniştri civili,
c) Preşedinte de Consiliu militar şi miniştri militari;
4 Data declanşării insurecţiei se va fixa în raport cu stadiul pregăti
rilor militare. (Imediat după aceea, s-a şi fixat data începerii insurecţiei
Dumitru Dămăceanu, Pregătirea militară a insurecţiei armate sub conducerea
1944 - culegere de articole, Edit. politică, Bucureşti, 1964, p. 46;
cf. dr. Gheorghe Zaharia, Insurecţia, unica soluţie, în Magazin istoric, nr. 8/1974,
p. 11.
7
V. Dumitru Tuţu, Tratative şi contacte ale guvernului şi burgheziei române
pentru ieşirea din războiul dus alături de Germania hitleristă, în ActaMN, nr.
XV/1978, p. 60~16.
8
Arhiva C.C. al P.C.R., fond I, dos. nr. 7989 (Amintirile lui D. Dămăceanu).
6

P.C.R., în 23 August
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la 26 august 19449 .)

Pregătirea politică

va trebui

să ţină

pasul cu cea

militară; şi

5 Să se transmită în străinătate, în maximum o săptămînă, hotărîrea
ţării de răsturnare a regimului antonescian, de ieşire din războiul contra
aliaţilor şi de alăturare la lupta împotriva fascismului.
Totodată, la consfătuire s-a căutat, fără a se reuşi însă, să se constituie un Comitet Militar cu misiunea de a pregăti în minimum de timp
întreaga acţiune militară a insurecţiei. Această sarcină .a fost preluată
de gen. C. Sănătescu, sprijinit de multe ori de către L. Pătrăşcanu şi
E. Bodnăraş, prin relaţiile ce le aveau în armată.
Fără îndoială, consfătuirea din noaptea de 13/14 iunie 1944 este piatra
de hotar în ce priveşte stabilirea planului de acţiune insurecţional şi a
muJitora din1tre elemeillbele pregărtkii mili1:Ja1~.
Perioada dintre 13/14 iunie şi 23 august 1944 se caracterizează prin
numeroase consfătuiri conspirative ale celor angajaţi în pregătirea generală a insurecţiei, consfătuiri la care au fost analizate şi s-au cristalizat
următoarele probleme 10 :
A) Insurecţia armată va fi declanşată şi condusă din Capi tală 11 ;
B) Pentru documentarea mai precisă a comandamentului sovietic, un
ofiţer superior urma să treacă linia frontului în regiunea Moldovei. De
asemenea, s-au mai analizat şi concretizat măsurile de luat pentru rezolvarea următoarelor probleme:
1 înarmarea şi folosirea formaţiunilor patriotice, care urmau să lupte
alături de unităţile militare;
2 redactarea, tipărirea şi difuzarea proclamaţiei regelui şi a manifestului noului guvern;
3 desemnarea din vreme a membrilor guvernului şi a capilor de autorităţi la ministerele cele mai importante (Ministerul de război, Minis1:Jerull. de Îinil:.eme, Şef,uil Ma1,e1lllli Stait M-aijoir, Inspectora,tul J,andairrrneriei,
Directorul general al siguranţei statului, Prefectul poliţiei Capitalei etc.);
4 întocmirea din timp a decretelor referitoare la anumite măsuri,
oaire urm.3!u să se ia în pri,mele momente aile deicltanşării i1naU11iecţiei;
5 eliberarea imediată a internaţilor şi deţinuţilor politici care urmau
să ia parte la desfăşurarea acţiunilor;
6 măsurile de pază a palatului regal şi noului guvern;
7 arestarea anumitor persoane, în frunte cu generalul Ion Antonescu
şi Mihai Antonescu, precum şi a ambasadorului german Manfred von
Killinger.
9
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, dos. nr. 71/939, E. 9. XX, fila 32;
cf. general-maior Eugen Bantea, Insurecţia naţională antifascistă din România în
jurnalul de război al Grupului de armate german „Ucraina de sud" (partea întiia),
în Revista de istorie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 918.
10 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989.
11
Inaintea acestei concluzii, s-au analizat şi aLte trei ipoteze:
a) din partea de nord a Moldovei, unde se aflau trupele sovietice (din zona Iaşi);
b) de pe front din mijlocul trupelor (în regiunea Roman);
c) din munţii Olteniei (regiunea Tg. Jiu).
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Sub îndrumarea directă şi permanentă a P.C.R., s-a desfăşurat o complexă activitate pentru traducerea în viaţă a hotăririlor adoptate la consfătuirea din 13/14 iunie 1944 şi la cele care au UTmat.
Pregătirea militară a insurecţiei s-a desfăşurat în următoarele direcţii12:

l Pregătirea militară pe front, cu un caracter mai mult de informare
a anumitor comandamente de mari unităţi. Scopul acestei pregătiri era de
a crea condiţiile pentru ralierea imediată a trupelor ·române de pe front
Armatei Sovietice şi de a se întoarce armele împotriva armatei hitleriste~
2 Pregătirea militară în interior, cu un caracter de linie generală şi
de detalii, centrată pe trei probleme majore:
a) - pregătirea militară în ansamblul ei naţional;
b) - pregătirea militară în Capitală;
c) - pregătirea militară în Valea Prahovei.
Pregătirue militare insurr-ecţionail.e comportau mu1te ditficultăţi datorită numărului mare de trupe hitleriste aflate în România. Astfel, la 15
iunie 1944 hitleriştii aveau în zona frontului Moldovei 460.000 oameni,
în zona etapelor 157.000, iar în zona interioară 58.000 oameni, dintre care
în Capitală şi în împrejurimile sale se aflau aproximativ 11.000 soldaţi
şi ofiţeri hitlerişti, precum şi aproape 30.000 de oameni încadraţi în formaţiuni paramilitare hitleriste.
Din trupele regulate, 8.000 de oameni erau în Bucureşti, iar restul
de 3.000 erau dislocaţi la nord de Capitală în raioanele Tunari, Pipera,
pădurea Băneasa, Otopeni 13 .
In (regiunea petroliferă, hitleriştii aveau 24.887 oameni 14 . Faţă de
această situaţie a efectivelor hitleriste, trupele române care se găseau în
Capitală totalizau 3.986 oameni, iar în apropie-re de Bucureşti se mai
găseau unităţi de artilerie antiaeriană, un batalion de paraşutişti la Pipera, un regiment de pionieri aero la Otopeni, precum şi diferite alte
subunităţi1 5 •

O analiză sumară a raportului de forţe ducea la concluzia că inamicul
era superior din punct de vedere numeric, atit în ansamblul naţional, în
zona Capirt:aJ.ei, cit şi în interiorul ~uJ.ui. Dair, într-o apreciere jlll.S-tă a
raportului de forţe, nu trebuie să se aibă în vedere numai factorii cantitativi, ci şi factorii calitativi.
In această optică, conducerea pregătirii insurecţiei îndrumată de
P.C.R. a avut în vedere unele avantaje de ordin calitativ, care au determinat înclinarea balanţei victoriei în favoarea forţelor insurecţionale. Astfel, forţele noastre erau în general grupate şi, avînd o înaltă capacitate
manevrieră, puteau fi folosite masiv pe direcţiile sau asupra obiectivelor
importante, pe cind trupele hitleriste eTau dispersate, avînd de rezolvat
probleme deosebit de dificile pentru a se putea concentra (comunicaţiile
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989 (Amintirile lui D. Dămăceanu).
Colonel Gheorghe Tudor, Acţiunile desfăşurate de unităţile militare împreună cu formaţiunile de luptă patriotice pentru zdrobirea trupelor hitleriste din
zona oraşului Bucureşti, în Buletinul Academiei Militare (număr special), 3/1969.
p. 22.
u Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989, filele 39-45.
15 Colonel Gheorghe Tudor, op. cit., p. 22.
12
13
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interceptate, legăturile telefonice tăiate, podurile distruse etc.). De asemenea, trupele române acţionau în strînsă cooperare cu formaţiunile de
luptă patriotice şi erau sprijinite de întregul nostru popor, ceea ce stimula şi mai mult moralul lor ridicat, izvorît din conştiinţa deplină că luptau pentru o cauză dreaptă, pentru eliberarea patriei de sub dominaţia
fascistă.

De asemenea, un factor de majoră importanţă a fost acela că forţele
angajate în bătălia Bucureştiului au fost treptat întărite,
ca urmare a unei largi şi îndrăzneţe manevre de forţe şi mijloace, executată de comandamentul român într-un timp scurt (iniţial, întărirea cu 6
batalioane de jandarmi, apoi cu alte unităţi şi subunităţi - din Divizia
a 9-a infanterie, Centrul motomecanizat Tîrgovişte etc.) - , fapt ce a
dus, în final, la schimbarea situaţiei şi sub raport numeric în favoarea
insurecţionale

forţelor insurecţionale 16 •
O altă problemă de mare importanţă în ce priveşte analizarea situaţiei
şi luarea unei hotărî.ri juste, care a dus la obţinerea victoriei, a fost dedanşarea simultană şi prin surprindere a acţiunilor de luptă ale forţelor
insurecţionale pe întregul teritoriu de atunci al ţării, ceea ce a împiedecat inamicul să aducă trupe numeroase în raionul Capitalei pentru a

schimba situaţia în favoarea sa. De asemenea, toate încercările hitleriste
de a aduce trupe, din afara graniţelor (Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria) sau
de ia eX'eC'Ulta manievire de rbrupe pe teritoriul ţării ,au fOSit lkhid.'.llte de
forţele insurecţionale în colaborare cu întregul popor român.
1n contextul de mai sus, considerăm că un sprijin substanţial, atît în
ce priveşte stabili-rea momentului declanşării insurecţiei, cît şi în ce priveşte pune1'ea comandamentului suprem hitlerist {O.K.W.) în situaţia de
a nu putea ,crea rezerve din trupele de pe frontul Moldovei, pe care să le
arunce asupra forţelor insurecţionale, fapt ce a uşurat substanţial victoria
insurecţiei, a fost puternica ofensivă a Armatei Roşii declanşată la
20
august 1944 în zona Iaşi-Chişinău. Operaţiunile de pregătire a insurecţiei
au însumat o vastă activitate, discutarea şi analizarea multilaterală a numeroase şi felurite probleme de la cele de ordin general pînă la cele mai
mici amănunte cu caracter tehnic-militar. Aceasta, întrucît de modul
atent şi minuţios cum se efectua pregătirea, depindea victoria insurecţiei.
Ca urmare a arestării guvernului antonescian în frunte cu generalul
Ion Antonescu, în sear,a de 23 august a fost constituit noul guvern, sub
preşedinţia generalului C. Sănătescu. Mai tîrziu, în jurul orelor 22, a fost
difuzată prin radio proclamaţia regală, al cărei text fusese în prealabil
pus de acord cu reprezentanţii P.C.R. Proclamaţia regală anunţa lichidarea dictaturii antonesciene, ieşirea României din războiul împotriva
coaliţiei antihitleriste şi prevedea trecerea la luptă armată, ,alături de
forţele acestei coaliţii, pentru alungarea ocupanţilor fascişti. ,,Un nou
guvern de uniune naţională - se spune în proclamaţie - a fost însărcinat
să aducă la îndeplinire voinţa hotărîtă a ţării de-.a încheia pacea cu Naţiunile Unite ... Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitaJtJe impotriv,a Arrima1tJei Sovi etiee, ,preoum şi starea de 1război ,cu Ma!rea Britanie şi Statele Unite". După ce declaraţia regală arăta că noul guvern va
1

11,
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respecta şi gMantia drepturile şi ,libe,rităţile cetăţenilor ţăirii, ea se încheia
astfel: ,,Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizind toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena
pentru a elibera pămîntul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină ...
cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotăriţi
pe drumul înfăptuirii României de mîine, unei Românii libere, puternice
şi fericite" 17 .
Trupele române - fără nici o ezitare - şi formaţiunile de luptă patriotice au trecut încă în seara zilei de 23 August 1944 la lichidarea trupelor naziste aflate în Capitală şi în întreaga ţară. Bucureştiul a fost
eliberat de către forţele insurecţionale în ziua de 28 august 1944, iar
întregul teritoriu naţional a fost curăţit de trupele fasciste pînă la 25 octombrie 19'14, armata română participînd - în continuare - alături de
Armata Roşie, la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei pînă la
zdrobirea definitivă a Germaniei naziste. ,,În luptele purtate în comun
de ostaşii români şi sovietici pentru nimicirea fascismului - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-au pecetluit pe veci frăţia de arme românosovietică, prietenia trainică dintre cele două popoare'' 18 •
Pregătirea temeinică a insurecţiei, desfăşurarea ei, în esenţă conform
planului elaborat de P.C.R. şi celelalte forţe insurecţionale, eroismul clasei muncitoare şi al ostaşilor, al comandanţilor şi micilor comandanţi,
dîrzenia şi hotărîrea lor, izvorite din dreptatea cauzei pentru care luptau,
au determinat succesul insurecţiei.
Referitor la trăsăturile caracteristice ale artei militare manifestate
în cursul desfăşurării insurecţiei, se cuvin a fi subliniate cîteva dintre
coordonatele majore reieşite din pregătirea şi desfăşurarea operaţiunilor
insurecţionale duse de către armata română şi formaţiunile de luptă patriotice împo1riiva hitleriştilor în augustul „fierbiTIJte•· ial ianuilui 1944.
Astfel, în primul 1ind, arta militară insurecţională se caracterizează
printr-o pregnantă notă de urigirwlitate, izvorită din particularitatea sa
s.ped:fică <-arn1oterul larg naţional. P,robl,emaitioa de esenţă a orgaruiz.atorilor insurecţiei consta, înainte de orice, în rezolvarea coordonării acţiunii tuturor forţelor insurecţionale: armata, formaţiunile de luptă patriotice, întregul popor. Dacă, în ce priveşte primele două forţe, acţiunea
de coordonare a îmbrăcat un caracter concret încă din perioada pregă
tirii insurecţiei, Partidul Comunist Român reuşind să-şi subordoneze nu
numai formaţiunile de luptă patriotice pe care le organizase şi le conduce.a nemijlocit, dar şi armata, în ce priveşte cea de-a treia forţă întregul ,popor, problema îmbracă un oairacter inedit şi în muHe ea~\.lJri
chiar necunoscut!
In general, comandamentele noastre operaseră pînă atunci într-un
,,stil clasic", adică totalitatea măsurilor luate se referea la două fronturi constituite, faţă de care se operau manevrele ofensive sau defensive
impuse de realit•atea situaţiei concrete într-un moment sau altul. De astă
dată, se opera în condiţii specifice, împotriva unor grupări de forţe inaRomânia liberă, din 24 august 1944.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, yol. 4, p. 376.
17
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mice, izolate în timp şi spaţiu, -organizate pentru rezistenţă Ja încercuire
sau împotriva unor coloane, cu toate măsurile de siguranţă luare, care
încercau să se strecoare spre cununa carpatică, spre Banat sau chiar înspre sud - peninsula Balcanică. Aceste operaţiuni „descusute" solicitau
rezolvarea unor probleme complexe, ca spre exemplu: încercuirea şi lichiderea „iin'SIU!lelior" de irezisibenţă irnamiioe 19 , ÎI1Joeroui1rsea şi intercepitarea
coloanelor etc. Problema-cheie în ,astfel de situaţii era informarea - operativă şi completă precum şi întărirea imediată, cu populaţia, a propriilor grupări de luptă. Aceste măsuri nu se puteau prevedea; ca atare,
ele trebuiau luate ad-hoc, funcţie de inamic şi de intenţiile sale. Pornind
de la aceste teze generale, trebuie subliniat faptul că întreaga populaţie
a ţării a dat un sprijin nemijlocit, prin bogăţi1 a şi exactitatea informaţii
lor furnizate forţelor insurecţionale. Pe de altă parte, în nenumărate cazuri, populaţia ·s-a alăturat forţelor insurecţionale, luptînd cu arma în
mină împotriva iniamicului comun. Cu alte cuvinte, pentru rezolvarea acestor complexe situaţii era vorba de iniţiativa comandamentelor locale şi
de liberul 1consiim-ţămî11Jt .ail îrnbregii popul1aţii,. DartJorottă, pe de o pa!flte,
spirlttJullrui 1a:nltiifta1Sdst mereu orescînd 1ail înibl'egiutlrui ipopor 1român, pe de 0J:bă
parte, muncii consecvente de propagandă a cumuniştilor, masele largi
populare din România s-au încadrat în contextul general al efervescenţei
revoluţionare antifasciste, aducind o preţioasă contribuţie la victorie.
Spre cinstea -ei, întreaga armată română s-a ridicat la luptă hotărîtă antifascistă, fapt ce a determinat iniţiative locale de mare valoare în contextul generol al obţinerii victoriei antifasciste.
-Insă, pentru nimicirea inamicului din interiorul ţării - forţele hitleriste - , în faţa forţelor insurecţionale româneşti se punea problema complexă a zdrobirii oricăror încercări
de ajutorare a acestuia, venite din
exterior '(din afara frontierelor de atunci ale ţării). In mod cu totul speciial erau vizate frontierele de nord-vest, vest şi sud, care canalizau direcţii
de importanţă strategică majoră. Frontierele de nord-vest şi vest puteau
fi utilizate în scopul de a se împinge rapid grupări de forţe (din Ungaria şi Iugoslavia) pentru ocupaPea, implicit bararea trecătorilor Carpaţilor meridionali în vederea închegării unui front continuu pe crestele
munţilor acordat cu cel din Balcani in zona Porţilor de Fier. ln ce priveşte faiontiera de is Uld 1aH1aită Ila nuimai 60 km de Oapi,baLa ţării centrul
insurecţiei - , problema constituia, de asemenea, un real pericol, grupări
irnamice ven~be de ,l1a siud pu:tîn1d ,acţiona lflapid înspre ini1ma insu1re,cţiei.
Jn plan strategic, arta militară românească trebuia să soluţioneze
deci, pe de o parte, nimicirea grupărilor hitleriste din interior actionind
'
ofensiv, pe de altă parte, trebuia să se orienteze înspre pararea ' loviturilor
din exterior, cu alte cuvinte să acţioneze defensiv, făcînd faţă, de fapt,
aproape unei încercuiri. Pentru rezolvarea primei probleme, .a. luptei în
condiţii „neclasice", experienţa bogată a comuniştilor folosi tă mai ales
1

19
General-maior Eugen Bantea Insurecţia naţională antifascistă din România
!n jurn?-lul de :ăzb?i al Grupului de 'armate german „Ucraina de sud" (partea a II-a),
111 Revista de istorie, nr. 7/1974, p. 1068 (Atrage atenţia asupra faptului că directiva
~.K.H. ?in 2? august 1944, indica constituirea unor „grupări de împotrivire" în aria
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în mişcarea de rezistenţă antifascistă, precum şi sprijinul larg al întregului
popor, asigurau succesul. In ce priveşte defensiva de la frontiere, problema ridica o altă optică. Pe de o parte, era vorba de fronturi „clasice",
avînd însă caracterul unei lupte pe şi pentru comunicaţii, ceea ce conferea
operaţiunilor caracterul de discontinuitate; de aici, defensiva îmbrăca
aspectul unor lupte în încercuire, cu flancurile şi spatele bine organizate
şi apărate. Informarea precisă şi la timp juca şi aici un rol primordial,
pe care în majoritate şi l-a asumat, voluntar, tot populaţia. Mai mult,
pe măsură ce interiorul ţării era curăţat de hitlerişti, forţele române
grupau la frontiere în vederea ,abordării viitoarelor operaţiuni ofensive
strategice împotriva fasciştilor, creînd astfel spaţiul strategic necesar :regrupării forţelor Armatei Roşii în vederea continuării, cot la cot, a ofensivei. In acest sens, considerăm şi înţelegerea faptului că ,aliaţii sovietici
s-au grăbit să vină 'in ajutorul forţelor române, operînd deja la 29 august
1944 în zona Ploieşti împotriva hitleriştilor şi apoi la 5-6 septembrie
1944 în zona Turnu Severin. Datorită tuturor faptelor arătiate mai înainte, forţele române nu numai că au barat incercă·rile de pătrundere ale
hitleriştilor din exterior, dar au făcut inutilă încercarea germanilor de a
ocupa defileele Carpaţilor Meridionali sau de a-şi organiza apărarea pe
Munţii Apuseni ultima barieră spre Cîmpia Tisei20 - , păstrînd, totodată, în podişul transilvan un cap de pod de circa 50.000 km pătraţi în care
s-au regrupat forţele aliate şi cele româneşti venite din Moldova sau din
sud, în vederea trecerii la ofensivă înspre Transilvania de nord şi Europa

se

centrală.

Imbinind judicios operaţiunile militare „clasice" cu cele „neclasice",
avînd la bază experienţa şi conducerea Partidului Comunist Român, precum şi alăturarea nemijlocită a întregului popor, Armata română şi Formaţiunile de luptă patriotice au reuşit, prin acţiunile lor ferme şi eroice,
nu numai să-i înfringă pe hitlerişti, dar şi să confere artei militare
româneşti noi şi importante valenţe, care o situează pe treptele cele mai
înalte ale contemporaneităţii.

III
Insurecţia naţională anJtifascistă şi antiim1pe,riialistă din august 1944,
rezultat obiectiv al procesului îndelungat de luptă ,a maselor populare
împotriva asupririi, pentru asigurarea independenţei şi suveranităţii naţionale constituind o cotitură istorică în viaţa poporului român, a însemnat în acelaşi timp un eveniment deosebit de important intern,aţional,
atît sub aspect politic cit şi militaro-strategic. ,,Victori•a insurecţiei şi intrarea armatei române în războiul antihitlerist - se arată în Programul
P.C.R. - au fost apreciate pe plan internaţional ca acte cu profunde
implicaţii asupra cursului celui de-al doilea răzobi mondial. Ace.asta a
accelerat prăbuşirea frontului fascist în această zonă a Europei, a dejucat
20
C. Căzănişteanu, M. Ionescu, Insurecţia naţională antifascistă armată din
România - eveniment strategic de mare însemnătate în desfăşurarea ultimului
conflict mondial, în Revista de istorie, nr. 5/1974, p. 684.
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mcercările
nouă linie

lui Hitler şi Antonescu de a organiza pe teritoriul României o
de rezistenţă militară, a deschis calea înaintării rapide a trupelor sovietice în Balcani şi spre centrul continentului" 21 .
După cum se ştie, în calculele militar-strategice ale comandamentului
hitlerist un rol deosebit avea menţinerea poziţiilor din România; ,,prin
poziţia sa geografică, prin resursele sale .şi prin căile de comunicaţie,
România constituia pentru Germania un bastion deosebit de important,
o ipoziţi,e-cheie 1a1tîtt penbJ.,u operaţiile ei pe konibu1l de iest, dt şi pentru dominarea Balcanilor .şi în genere pentru războiul pe care-l purta împotriva Naţiunilor Unite" - scriau generalul Cochet şi lt. colonel Paquier22.
Catastrofa armatei germane din România a fost însoţită, pe lingă
pierderea aliniamentelor favorabile de pe teritoriul românesc, şi de pră
buşirea frontului nazist din sud-estul Europei. Declanşînd luptele împotriva trupelor germane, forţele insurecţionale au luat totodată măsuri
şi au creat o atare situaţie care a zădărnicit intenţiile naziştilor de a folosi lini a fortificată în zona Carpaţilor orientali pînă la curbura lor, apoi
în zona fucşiani - Nămo 1loasa - Ga'l 1 aţi şi în eornti'Jlluair-e pe Dunăire pînă
la vărsarea ei în Marea Neagră, lăsînd astfel liberă trecerea trupelor sovietice prin această zonă. De asemenea, ca urmare a atacurilor forţelor
insurecţionale române, comandamentul german a pierdut o serie de aliniamente succesive de apărare ce puteau fi organizate în sudul României de-a lungul unora dintre cursurile de apă perpendiculare pe direcţia
de of,ensivă Govi:etira. În uirm,a insUirecţiei victo1rioiase iau fosit dejuoote, de
asemenea, şi încercările naziste de a organiza apărarea pe cel de-al doilea
aliniament de însemnătate strategică din România, şi -anume pe Carpaţii
meridionali. Forţele insurecţionale au curăţit trecătorile carpatine de trupe1e geirmanie şi, prevăzînd intenţiile -lo1r, aru organizat ,acope11irea trecerilor prin munţi împotriva tentativelor naziste de a le ocupa. Acţiunile
defensive ale trupelor române şi concentrarea rapidă în Transilvania a
trupelor române şi sovietice au creat pericolul încercuirii forţelor inamice care încercaseră să se apropie şi să se instaleze în apărare pe Carpaţii orientali şi meridionali, obligîndu-le să se retragă. In acest fel,
întregul plan hitlerist de apărare pe Munţii Carpaţi s-a năruit 23 •
Curăţind teritoriul ţării, forţele insurecţionale au lichidat implicit
bazele militare terestre, aeriene, maritime şi fluviale germane, le--au tă
iat căile de comunicaţii ce treceau prin această zonă. Ca urmare, raza de
acţiune a trupelor hitleriste s-a redus, Germania
a pierdut o ieşire la
Marea Neagră şi controlul nestingherit pe Dunăre, cea mai importantă
arteră de circulaţie pe apă ce străbate Europa Centrală şi de sud-est.
1

Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Edit. politică,
21

Bucureşti,
22

1975, p. 50.

Cahiers France-Roumanie, nr. 5, din septembrie-octombrie 1946, p. 40; cf.

AIIP, nr. 4/1964, p. 24.
•

23
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V. c?lonel Vasile Gherghescu, 1nsemnătatea internaţională a insurecţiei naantzfasciste din august 1944, în Buletinul Academiei Militare, nr. cit.,

p. 69-77.
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!n desfăşurarea marii strategii a războiului, pierderea aliniamentelor
favorabile de apărare strategică de pe teritoriul României a avut grave
repercusiuni pentru Ger;mani1a hi1tleiisw., conitmihuind lia apropi1erea înfirîngerii ei definitive. Pe de ialtă pante, insurecţfa. niaţioJllailă 1aniti1fiascistă victorioasă a creat posibilităţi favorabile trupelor sovietice pentru a întreprinde acţiuni ce au depăşit cu mult prevederile operaţiunii Iaşi - Chişi
nău. Datorită insurecţiei şi acţiunilor rapide ale forţelor insurecţionale,
trupele sovietice au putut face un salt de circa 600 km, din Moldova pînă
în sudul României şi în Podişul Transilvaniei, unde împreună cu trupele
române au dus lupte grele pentru eliberarea întregului teritoriu al
ţării.

Ofensiva sovietică din zona Iaşi - Chişinău, insurecţia naţională
română, urmate de dezastrul armatei naziste din România, au dus la
destrămarea şi prăbuşirea frontului german de sud-est, cu multiple consecinţe militare, politice şi economice. Situaţia creată la aripa de sud a
frontului nazist a periclitat situaţia de ansamblu a forţelor fasciste, incepind cu cele din sudul Poloniei şi pînă la cele din sudul Greciei, din
Pefoponez şi insulele Mării Egee. Hitleriştii s-au văzut nevoiţi să încerce,
cu resturile trupelor scăpate din dezastrul de pe teritoriul României, cu
trupe noi ce au mai putut fi adunate în grabă şi cu armata horthystă, să
constituie un nou front pentru a acoperi flancul trupelor aflate in Polonia, a opri înaintarea armatelor sovietice şi române spre Ungaria şi Cehoslovacia, şi a restabili legătura cu grupurile de armată „F" şi „E" care
acţionau în Balcani. Incercarea a fost sortită eşecului. Iar, ca urmare,
comandamentul german a fost silit să efectueze o evacuare precipitată
a forţelor sale din sudul Peninsulei balcanice, în condiţii grele, sub loviturile tot mai puternice primite din partea mişcărilor de eliberare naţio
nală din ţările respective (Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, Albania).
Insurecţia naţională română a creat o situaţie favorabilă trupelor
aliate pentru a duce operaţiuni militare ofensive rapide în această zonă
şi a face joncţiunea cu mişcările de eliberare naţională din sud-estul
Europei. Ca urmare, Hitler •a fost nevoit să abandoneze direcţia strategică spre sud, neavind posibilităţi de a o apăra. Astfel armata sovietică
a putut înainta în Bulgaria fără a intimpina rezistenţă, iar ulterior trupele engleze au putut desanta in Grecia părăsită de trupele hitleriste. Desigur, insurecţia din septembrie 1944 a poporului bulgar a contribuit şi
ea la hotăirkea Germaniei de a .abandonia ,această di,reoţie straitegkă.
Ajungînd la graniţa lugoslaviei, trupele sovietice s-au angajat pe a
doua direcţie strategică, de sud-est, deschisă de insurecţia din România.
Pe această nouă direcţie au acţionat, după insurecţia din septembrie, şi
trupele bulgare. Acţiunile militare sovietice în această zonă au fost în
mod hotăritor· înlesnite de luptele şi victoriile armatei de eliberare naţională din Iugoslavia, de sub conducerea. mareşalului Tito. Operaţiile
pe această direcţie strategică au creat pericolul încercuirii trupelor germane din sudul Balcanilor, fapt care a accelerat retragerea acestora. Pe
a treia direcţie strategică, spre Ungaria şi Cehoslovacia, s-au angajat trupele frontului II Ucrainean şi trupele române.
Luptele iangajate ,pe 1a,ceslte noi dirr,ecţii stn,ategice ~u ,pus Genrnaniei
hitleriste probleme dificile: i-au lungit spre sud frontul de apărare şi i-au
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consumat o parte însemnată de forţe, apropiind deznodămîntul cunoscut24.
Intorcînd armele împotriva Germaniei hitleriste, România şi-a pus
întregul potenţial economic în slujba obţinerii victoriei definitive asupra
fascismului. Pentru Germania, pierderea resurselor economice româneşti
a lfleiprezenbait o durrieroasă fovirt:iură pe plan economk'. Ea nu a mai rpuitut
dispune de petrolul, produsele agroalimentare şi diferitele materii prime
pe ,oare 11e jefuira de lia popOT'Ul român, fapt 1ce a afeobait puteirnic eoonomia
celui de al IIl-lea Reich. Maşina de război germană, în cadrul căreia
aviaţia, tancurile şi motorizatele aveau o pondere însemnată, a resimţit
în mod serios lipsa de petrol.
Insemnătatea internaţională a insurecţiei româneşti a constat nu
numai în acele consecinţe care s-au răsfrînt direct asupra situaţiei militare din sud-estul Europei, ci şi în influenţa politico-morală exercitată
as,upna luptei de -eHbemire din a ],te ţări afla1te ~,ub domin:aţi 1 a: hitle,ri.-;tă.
Ea •a avut un efect moral stimulator asupra forţelor antifasciste şi demorailimnlt pentru hirtlerişti• şi ,acoliţii :lor.
Documentele vremii şi istoriografia au consemnat faptul că acţiunea
României a accentuat criza politică a regimurilor fasciste din Bulgaria
şi Ungaria. Forţele patriotice din aceste ţări, precum şi din Grecia, Albania, Iugoslavia şi Cehoslovacia, au fost substanţial încurajate prin acţiu
nea patriotică victorioasă a .românilor. In manifeste şi presa ilegală din
Bulgaria, Ungaria şi Cehoslovacia, insurecţia din România era popularizată şi folosită ca mijloc de propagandă, partidele comuniste şi alte forţe
patriotice din aceste ţări chemînd masele să urmeze exemplul românilor,
să intensifice lupta de eliberare de sub jugul fascist. Influenţa irnmrecţiei române s-a resimţit şi în Finlanda, fapt atestat de presa vremii 25 .
Trecerea României de partea coaliţiei antihitleriste, cu consecinţele
ei, a afectat starea moral-politică a unor unităţi hilteriste şi însăşi a
populaţiei germane. Posturile de radio şi presa nazistă fă'ceau apel la păs
trarea calmului, la menţinerea moralului etc. Insurecţia naţională antifascistă română, pe lîngă implicaţiile politice create Germaniei hitleriste
în relaţiile ei cu ţările pe care le domina, a provocat derută şi furie în
rîndurile căpeteniilor hitleriste. Keitel şi Guderian s-au văzut nevoiti să
dezvâluie lui Hitler semnificaţia şi consecinţele acţiunii poporului ro~ân,
raportîndu-i: ,,capitularea României, pe lingă consecinţele imediate de ordin militar, a produs în acelaşi timp şi o răsturnare de fronturi extrem
de periculoasă, ce va duce la pierderea teritoriului nu numai al României,
ci şi al Bulgariei, Iugoslaviei şi Greciei, punînd în pericol toată armata
germană din Balcani. Pe lingă pierderea poziţiilor din Carpaţi, pierderea
grînarului şi petrolului românesc constituie o altă mare şi grea lovitură
în urma căreia armatele ruse vor putea ajunge în v.reo cîteva săptămîni în
faţa Budapestei". Ca atare, ei propuneau lui Hitler luarea tuturor măsu
rilor „ca România să dispară de pe harta Europei şi poporul român să
di,spară ca naţiune" 26 . Importanţa politică şi strategică a insurecţiei naţia1
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nale române a fost evidenţiată pe plan internaţional. Astfel, referindu-se
la importanţa insurecţiei armate antifasciste din România, postul de
radio Moscova spunea într-un comentariu transmis la 25 august 1944:
„Ieşirea României din Axă are importanţă covîrşitoare nu numai pentru
această ţiairă, ci ,pentiru inrtreaga ,regiune a Bailcanilor, deoaireoe prin această
lovitură se prăbuşeşte întregul sistem de dominaţie germană din sud-estul
Europei„ 27 • ln acelaşi sens, relata şi radio Londra, la 24 august 1944:
,Jntregul front german din Balcani se va prăbuşi ... Drumul spre Bulgaria, Iugoslavia de est şi Ungaria este deschis. De asemenea, Dunărea este
nu mai puţin deschisă Armatei Roşii, iar cîmpia Bulgariei şi Budapesta
sint direct ameninţate" 28 • ,,Vocea Amelicii" aprecia că „atunci cînd se va
scrie istoria, actul de la 23 August va fi consemnat ca un factor important în desfăşiUTairea ,a,cestui Tăzboi'':! 9 • ,.InitoaJI1Cerea iarmelor de către
România - scria Le Figaro din 30 august 1944 - constituie fără îndoială
lovitura cea mai grea pe care Germania a primit-o în această regiune a
Europei. lntîi pentru că aceasta o privează definitiv de ultimele rezerve
de petrol, pe care bombardamentele neîncetate le lăsaseră intacte. Apoi
pentru că,. cu concursul României, accesul către Cîmpia Ungară devine
mai uşor pentru armatele ruse şi prin Cîmpia Ungară se pătrunde uşor
în Austria ... Chiar de acum, Germania a pierdut acea parte din această
regiune a Europei pe care pretindea că o domină". O înaltă apreciere ,a
insurecţiei este exprimată în Decretul Sovietului Suprem al U.R.S.S. din
6 iulie 1945, prin care se conferea şefului statului român, regele Mihai,
Ordinul „Victoria„ pentru actul curajos al cotiturii hotărîtoare a politicii
României spre ruptura cu Germania hitleristă şi alianţa cu Naţiunile
Unite, în clipa cînd încă nu se precizase clar înfrîngerea Germaniei3°.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste şi antiimperialiste din august 1944, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, răsturna
rea dictaturii ,antol1ffiCiene, intrarea României, î.rucepînd cu seaina zilei de
23 August 1944, cu întregul său potenţial de luptă militar şi economic, în
războiul dus împotriva Germaniei hitleriste, au făcut să crească prestigiul
internaţional al României, al forţelor progresiste ale poporului în frunte
cu partidul comunist.
Evenimentele istorice din august 1944 au relevat cu deosebită preg~
nanţă meritul P.C.R., iniţiatorul, organizatorul şi conducătorul insurecţiei
armate. Bazîndu-se pe învăţătura materialismului istoric şi propria-i experienţă de luptă, încrezător în capacitatea şi forţa maselor populare,
Partidul Comunist Român s-a orientat just în împrejurările grele şi
complexe din momentul istoric dat, asigurînd victoria insurecţiei şi maximum de contribuţie a poporului român la nimicirea fascismului, o cauză
care avea în acelaşi timp un caracter profund patriotic şi internaţionalist.
In urma insurecţiei victorioase şi a efortului de ,război al ţării, România şi-a redobîndit independenţa naţională şi sub conducerea Partidului
27
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Comunist Român a pornit pe calea „unei noi istorii a patriei noastre istoria împlinirii idealurilor de dreptate socială şi naţională, pentru care
au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi, a cuceririi depline a independenţei şi suveranităţii naţionale ,a României, a dreptului sacru al poporului român de a fi stăpîn în propria sa ţară" 31 •
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ASPEKTE DES NATIONALEN, BEWAFFNETEN,
ANTIF ASOHISTISCHEN UND ANTIIMPERIALISTISCHEN
AUFSTANDES VOM AUGUST 1944
(Zusammenf assung)
Ausgehend von der im Programm der R.K.P. verzeichneten historischen
Wirklichkeit, heben die Verfasser hervor dass die von der R.K.P. cingeleiteten, organisierten und angefi..ihrten Ereignisse vom August 1944 in Rumănien unter komplexen internationalen Begebenheiten durchgefi.ihrt wurden und einen glon-eichen,
jahrhunderitewăhrenden Kampf fi.ir nationale und sozialc Befreiung kronen.
Im verwickelten Kontext der inneren und ăusseren Lage die die zweite Kriegshălfte kennzeichnen gelang es der R.K.P. alle patriotischen Krăfte, einschliesslich
den Kănigsfalst und die Armee, um die Arbeiterklasse einheitlich zusammenzuschliessen und im Juni 1944 die Nationale Antifaschistische Front zu verwirklichen.
Unter der unmittelbaren Fi.i.hrung der R.K.P. verbreitete sich der am Nachmittag des 23. August in der Hauptstadt entfesselte nationale antifaschistische
Aufstand im ganzen Lande. Im gcmeinsamen Kampf mit der sowjetischen Armee
wurde bis am 25. Oktober 1944 das gcsamte Landesterritorium von der faschistischen
Herrschaft befreit.
Die Verfasser unterstreichen die stra•tegisch-politische Bedeutung der rumă
nischen antifaschistischen Aufstands, anhand von konkreten Bezugnahmen der
W eltoffen tlichkei t.
Aufgrund dokumentarischer Unterlagen wird die Entwicklung der Ereignisse
einer eingehenden Analyse unterzogen, die schlussfolgert dass der nationale antifaschistische Aufstand vom August 1944 den Anfang einer neuen Epoche in der
Geschichte Rumăniens andeutet: die Erringung und Festigung der vollstăndigen
nationalen Unabhăngigkeit, auf deren Hintergrund der Dbergang zur sozialistischen
Revolution gewăhrleistet wurde.
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