PATRU ANI DE EFORTURI PENTRU LIMITAREA ŞI ANULAREA
CONSECINŢELOR DIKTATULUI DE LA VIENA (1940-1944)
O dati'1 cu pronunţarea. şi acceptarea 1 sentinţei arbitrale de la Viena
din 30 august 1940, ultimul pilon de rezistenţă (frontiera de vest Transilvania) se prăbuişea şi procesul de demolare a României Mari,
început .cu două luni înainte, devenea fapt împlinitZ. Astfel, după două
decenii, conducerea României - păstrătoarea şi garanta superbei moşte
niri, născute în fastul an 1918 - s-a dovedit inmpabilă să reziste
uriaşei presiunii revizioniste din exterior, suprapuse racilelor interne
_:__ congenitale şi dobândite -- ale unui sistem statal surprins în p1ină
restructurare instituţională de tip autoritarist, totalmente inadecvată
momentului ide criză majoră, traversat de Europa l,a sfcîrşitul de'Ceniului
IV. Din acest moment de cotiturii nimic nu mai putea rămâne ca înainte:J (nici în menta1ul cole-ctiv, nici în acţiune.a politi'că a factorilor
depizionali): „Acceptarea dictatului de la Viena însemna începutul unui
drum al celor mai fatale erori politice şi naţionale. Tot C"e a urmat era
numai ron.secinţa inevitabilă a acestor erori" 4 .
Prima consecinţă, pe plan intern, a fost 1ieşirea lamentabilă de pe
scena politkă a regelui Carol al II-lea, împreună cu ineficientul său
regim autoritar, de faţadă („Dictatura carlistă ajunsese la capătul falimentului său politk şi moral. Poziţia regelui, care sperase să-şi salveze
·'I „Sentinţa de la Viena, căreia România i se supusese apriori, a lovlt ţara
drept în inimă. Transilvania a fost sfâşiată printr-o nouă graniţă in două părţi,
o graniţ[t care era pe cât. de absurdă, pe atât de nedreaptă şi al cărui scop a
devenit evident abia mai târziu. Dup;i ezitări dramatice a învins şi de data
aceasta laşitatea" (I. Gheorghe, Drumul României spre statul satelit, mss. dactilo.,
Bibl: M.Ap.N., cota III/340/1, p. 31).
z „România Mare se dusese de ri1pă. Dacă astfel de treburi s-ar fi petrecut
in urma unui război pierdut, situaţia n-ar fi fost atât de groaznică. Umilinţa
suferit.ii avea să aibă consecinţe fatale pentru sufletul naţiei. A nu fi luptat
nici în Răsărit (pentru Basanbia şi Bucovina n.n.), nici în Apus (pentru
Transilvania - n.n.), la momentul in care ceea ce este eroic şi tragic trebuie
neap;'irat să-şi spună cuvântul, aveam s-o. plătim scump. in straturile morale,
vrem_e de- generaţii" (I. Negoiţe<;cU, Straja dragonilor, Cluj-Napoca, 1994, p, 1941!15); A se vedea şi cuvimarea rostitii de Ion Antonescu la aniversarea Unirii
Ardealului cu România: „Greşelile au venit la scadenţă. Teribilă scadenţă!
Graniţele s-au prăbuşit rând pe rând, făr.:'t să încerdîm sit le apărăm, fiindcii
România. a fost surprinsă de furtună, total slăbit<'\ înăuntru şi fărc'\ nici un
sprijin in afară". (cf. Gh. Buzatu, Uu ABC al anticomunismului românesc. , „
p 98-103, doc. 107).
3 „. . . Vremurile se schimbaseră ·cu de~;'\vârsire. Istoria răsucise ca o rufă
udă existenţa tuturor, storcând-o cu r[1bdare !ii indiferenţă. Lumea in sine
era complet înstrăinată de tl"ecut". (L Negoiţescu, op. cit., p. 197).
t I. Gheorghe, mss. cit„ p. 41.
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tronul prin toate aceste jertfe, devenise imposibil de menţinut" 5 , urmat:'I
de venirea, la putere a generalului Ion Antonescu, asociat politic
vreme de 4 lWli - cu Garda de Fier (Sta-tul-Naţional Legionar}.

I. Atitudinea regimului antoncscianc;-Jegionar faţă de problema 'fraDsllvanlel
cedate (sfW)t. 1940-ian. 1941). (Primele măsuri

Instalarea regimului antonescian a constituit o substituire a unui regim dktatorial monarhic cu un alt regim autoritar, ceva mai eficient, care a incerc·a:
să salveze, prin măsuri severe de tip militar, ce se mai putea salva dintr-o ţa.i-:1
aflată, după marile cesiuni teritoriale din iunie-august 1940, în pragul disoluţiei.
Propulsarea la putere, printr-o lovitură de stat, a unui militar de mână fortl"
a fost, astfel, a doua consecinţă politică majoră a acceptării „arbitrajului" viene:i.
lmprejurările venirii la putere a regimului antonescian şi justificarea primelor
măsuri sunt detaliate chiar de către autorul loviturii de stat, Ion Antonescu, în.
răspunsul din 25 septembrie 19406 la scrisoarea lui Iuliu Maniu (24 septembn1'
1940): „Am luat conducerea ţării în cel mai greu moment al istoriei noastre diH
ultimele decenii. Monarhia zdruncinată. graniţele sfâşiate; zeci de mii de romimi
pe drumuri, goniţi din căminele lor. Banul public prădat şi bugetul zdruncinnt;
statul cu teritoriul redus, având a face faţă nu numai gravelor consecinţe ;,le
dezmembrării şi micşorării puterilor lui financiare cu magistraţi, milit;iri,
profesori şi funcţionari fără ro~turi, - dar unei crize economice în plină dt':<.t?1şurare pe lângă o gravă prăbuşire morală. ( ... ) Eu mi-am luat în faţ11 l1.i
Dumnezeu, a ţării şi a tânărului rege, în faţa istoriei şi a conştiinţei mde n ;;
mal grea ·răspundNe, d~ă ce ani de-a rândul o ştiţi prea bine, am d<·•nunţ111
tuturor şi chiar dumneavoastrf1 1 toată primejdia, toate greşelile şi drama c;Hoc
ne aşteaptă şi care a venit".
Despre momentul loviturii de stat (numirea ca prim-ministru a generalulni
Antonescu, anemicele demonstraţii legionare din Bucureşti, Constanţa .~1
Braşov, abdicarea regelui Carol al II-lea şi atitudinea conducerii armat.ei foţii
de schimbările de la vârf), Nichifor Crainic, ministrul Propagandei tn guvernul
Gigurtu, scrie în memoriile sale: „Sfâşierea Ardealului a smuls ori.ce !!Uport
moral guvernului Gigurtu. Legionarii nedezmeticiţi bine voiau parcă puterea f)i
parcă nu prea ştiau ce vor (... ). Astfel nu-mi explic ridicula şi naiva încercaTl'
de lovitură de stat de la 3 septembrie (... ). Ea a avut totuşi efect de ntmos:feFf1.
A dovedit că autoritatea Regelui, de care tremuraseră politicienii, nu mai însemna nimic. lngrijorat, suveranul încredinţează în ziua de 4 septembrie' pt'
general ul Ion Antonescu cu formarea guvernului (... ). Sfetnicii lui au fost ·în
aceste zile Iuliu Maniu. Dinu Brătianu !)i Stelian Popescu. Ei au :făgăduit concms
cu condiţia să ceară Regelui puteri dictatoriale. Regele, constrâns de atmosfeJ·a
revoluţionară, le-a dat (... ). Atmosfera era făcută pentru a-i smulge abchca.r('.1.
ln prezenţa mea, generalul de!iitituia telefonic capii poliţiei şi ai armat.ej, nummdu-şi oameni de încredere în locul lor (... ). Generalul Ion Antonescu nu dormi''"
toată noaptea: tratase cu Regele Carol abdicarea. •Pi!! David Popeseu, de c:tr!'
Ion

~

Ibidem, p. 31; Vtti ş.î: J. Maniu, Cauzele prăbuşiri.I fostu.lui l'l"f1i.m. Huc:u.1940; A. Simion. Regimul politic din România în pc>rioud.a "'''Pit>mbrie
1940-ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976, p. 7-35; N. Crninit\ ZHt' at.bt>, ;;:ih'
negre. MemCTrii, I. N. Lemnaru, <L><l., Bucureşti, p. 326: „o clo.IDJli~ care a fnct•put
ca un delir şi se sfârşeşte ca o tragedie fără sânge".
~ Mareşalul Jon Antonescu, Epistolarul Infernufoi, Mihai Pelil'I, f'd., Hurnreşti, 1993, p. 27-28.
reşti,
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nu eram sigur, ml-a spus Antonescu, l-am confiscat aici
pus în pijama ca să-l am in mână»"7.

toată
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noaptea

şi

l-am

Despre moştenirea şubredă, pe oare Ion Antonescu a luat-o in primire la
începutul lunii septembrie 1940, istoricul Vlad Georgescu este de părere că:
„România mică, cea de după ultimati;mul rusesc, dictatul de Ia Viena şi tratatul de la Craiova, peste care avea sfi cârmuiască vreme de patru ani generalul,
apoi mareşalul Antonescu, avea cu 36 OOO km pătraţi (? !) şi cu fi milioane mai
puţini locuitori decât avusese .România Mare; aproximativ 3 milioane de români
vieţuiau acum în afara frontierelor ciuntite prin voinţa lui Stalin şi a lui
Hitler. tndată după dictatul de la Viena, Italia şi Germania au g;,i,rantat noile
frontiere, spre supărarea Kremlinului, dar spre uşurarea românilor, care socot!'au pPI"icolul de la răsărit mult mai mare decât cel venind dinspre centl"'ul
Europei"8 .
Propuhat la putere pe creasta valului de nC'mul(umire ~i rcvolti't generală
contra unei conduceri care nu fusese în stare s<"i apere integiritatea României
Mari, regimul antonescian şi-a fixat, de la început, drept obiectiv principal şi
permanent limitarea şi, In final, anularea consecinţelor politico-militare ale
acceptării cesiunilor tedtoriale din H;40. Timp de patru ani reîntregirea naţio
narn şi repararea onoarei ştirbite a armatei române au constituit însăşi raţiunea
de existenţ.'i a regimului, toate acţiunile sale politico-diplomatice
şi militare
fiind subordonate acestui comandament prioritar. Prin urmare, este evident cii
orice încercare de analiză axiologică, obiectivă a politicii oficiale româneşfi şi a
personalităţii celui care şi-a a'iumat calitatea de Conducător al Statului (dictator
milîtar), Ion Antonescu, în perioada 6 septembrie 1930-23 august 1944), trebuie
să aibă ca punct de plecare această axiomă. tn această perspectivă trebuie privite
primele acţiuni întreprinse de General pentru asigurarea suportului său politic.
Neputand beneficia de sprijinul P.N.Ţ. şi P.N.L„ care-l considerau pe I. Antone>cu doar o soluţie provizorie, fără anvergură politică - de altfel şi generalul
m.1trea o neîncredere funciarii în partidele politice, ca şi în tot ceea ce nu era
în uniformă şi nu se supun1~a ordiraei militare9 - , proaspătul Conducător al
StatutU"i er;~ conştient că nu ~e poate menţine Ia cârmă bazându-se în exclusivitate pe instituţi01 militară, demoralizată şi fă1·ă credit de masă după evacuarea

1 N. Cr<1ink, op. cit., p. 322-325. Despre atitudinea armatei fa\ă de lovitura de stat, N.C. notează: „ln jurul Preşedinţiei n-am văzut în noaptea aceea
nîci poliţie, nici forţă armată. Clădirea di.n c~re porne~u ordinele de răsturnare
a unui regim era ca şi pustie. (... ) Apoi m1-a povestit cum au decurs dezbatt'!ri:le abdicării. Regele rezista în absurd. Pe la 01·a 4 diminea\a, când_ îl conv-însese, intră pe uşă generalul Mihail, până în ajun şeful Marelui Stat Major,
înlocuit în n-0aptea aceea de generalul Ioaniţiu. Mihail, aflând despre ce era.
vorba a izbucnit furios: ...Antonescu minte, Maiestate! Ţara e cu Regele. Să
nu abdici!~. «Atunci, îmi povestea Antonescu, m-am şi văzut pierdut. Puteam
să fiu împuşcat ~ Ioc. Idioţii n-au făcut-o. A~ pus Regelui ~n ul~imatum,
ci-i a~tept scrisoiirea de abdicare până la ora 7 ş1 am plecat pe JOS, sm?ur, I.a
Pi·e~edinţie». (... ) Pe la ora 7 a sosit într-adevăr Manolescu cu aceasta scrisoare ... " (loc. cit.).
8 V. Georgescu, Istoria românilor de la origi1ii până în zilele noastre, ed.
II-;\, revizuită şi 11dău1rită, Los An5eles, California, 19119, p. 255. De observat
că suprafaţa terit-Orială cedată este mult diminuată: a6 OOO Km 2, în loc de cca
9R OOO km2 cât este corect. Greşeala nu este sesizată de Gh. Buzatu, care
reµroduce p1.1sa.jul fără corecturile necesare (vezi. Gh. Buzatu, Ro-mania cu şi
fQ.râ Antonescu, Iaşi, H'91, p. 17).
9f'r. Veiga Jgf,oria Gărzii de Fif:T (1919-1941). iWistica ultranaţionalismului,
Bucureşti, uma: p. 281; A. Simion, Regimul politic din România in . perioada
s!',pt. 1940-ian. 1941, Cluj-Napoca, 197f:, p. 13-16: Gh. Barbu}, MMnOnal Ant0nest:D. Le troisieme homme de l' Axe, I, P-.tris., 1950, p. 19.
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!ară luptă a teritoriilor cedate. Nici exacerbarea vinei colectiveIO pentru drama
naţională în curs nu putea constitui un suport de durată. Cel mult, un liant
emoţional pasager. Neavând altă soluţie, I. Antonescu a recurs la Garda de Fier,
care i se părea singura formaţiune politică necompromisă 11 , aptă să fie asociată
la putere: „Spre a rupe cu un trecut şi cu un sistem perimat, generalul -

după încercări neizbutite de a asocia la guvernare oameni competenţi, dâr nepă

taţi cheamă pe legionari la guvern, instaurând astfel «regimul naţional
legionar„ 12.
Mariajul politic Antonescu - Garda de Fier era sortit, din start, eşecului.
tncă de la discuţiile privind formarea guvernului naţional-legionar, avându-l
în frunte pe Ion Antonescu, secondat de Horia Sima, ca vicepreşedinte, au
apărut disensiuni şi suspiciuni reciprocel 3• !n scurt timp, acestea vor deveni
0

lo Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, Bucureşti, 1992, p. 73,
anexa 13; D.G.A.S., Bucureşti, fond. P.C.M., ,dos. 266, f. 14 Apelul cătrl'
români (7 septembrie): „Români, Cu copiii şi cu bătrânii noştri să mergem
mâine, 8 septembrie 1940, la ora 11, în bisericile noastre şi, îngenunchind m·
faţa altarelor şi cu fruntea lipită dE.' pământ, să ne mustrăm pentru greşelile
noastre de care suntem cu toţii vinovaţi. (subl. ns.).
Să cerem iertare nefericiţilor noştri fraţi, cari prin vitregia vremurilor
şi din propria noastrtl vină au fost rupţi din trupul nostru îndurerat (subl. ns.);
să aruncăm blestemul nostru asupra marilor vinovaţi; ·să plângem morţii ~i
martirii cari au ·căzut şi cari :lU suferit pentru că au voit şi au dorit şi care au
luptat pentru o Românie cu adevăra+. mare, pentru o Românie curată, pentru
o Românie respectată, pentru o Românie tare; să ne luăm solemn angaj:imentul că de azi ne unim în munc.;. şi în frăţie, în gândire şi in simţire, în
dreptate şi în lege, în disciplină şi în cumpătare, în ordine şi în creainţ{1, r-;1
prin 1nuncâ să ne întărim, să prosperăm şi să fim gata"; In acelaşi sens. <J. H'
vedea şi cuvântarea rostită de General !a Sibiu (8 noiembrie 1940), cu oc-azi;1
deschiderii Universităţii clujene: „Ardeleni, Fraţi dragi şi încercaţi. Cugete
risipite, Vetre stinse şi trlfdatc (subl. - ns.), 1n tăcerea voastră măsurată, ca şi
în acţiunea noastră sinceră, demnă şi dârză, să nu vedeţi nici uitare, să nu
aflaţi nici o indoia..'_ă. Şi vO'i, Ostaşi Ardeleni, care v-aţi părăsit tindele, trădând
legea strămoşească a Sarmisegetuzei, să nu vă zdrobiţi inimile pentru a lăsa
să curgă semnul deznădejdii. Toţi trebuie sd aveţi încredere. (cf. Gh. Buzatu,
Un ABC al anticomunismului românesc ... , p. 91-96, doc. 44).
11 Pe marginea prăpastiei .. „ p. 19: „tn căutarea unei echipe de lucru ru
adânci rădăcini în masa poporului, se- profila, plămădită . din vâltoarea atâtor
ani de zbucium şi de suferinţă, ... mişcarea legionară„. Cu argumentul tinereţii
şi al patriotismului zgomotos şi larg
popularizat această «mişcaren, singura
rămasă netrecută prin examenul greu al experienţei, justifica speranţele poporului, înşelat, în aşteptările sale, de fostele partide politice".
12 Loc. cit.; A. Simion, µeqimul politic din România .. „ p. 36-310; G. Magherescu, Adevărul despre Mareşalul Antonescu, I, Bucureşti, 1991, p. 185~215;
Fr. Veiga, op. cit., p. 279: „Varianta legioanară se impusese pentru că nu exi~1
alta la îndemână. Tagma milţtară nu avea suficient sprijin pentru a forma n
dictatură pur militară, mai ales i!CUffi, după cedarea Basarabiei şi TransilvaniPi
fără să se fi tras nici un foc dP <lrmă: Rememorând aceste ·momente, în timpul
procesului său din 1946, I. .l\ntonescu a afirmat: „La· însărcinarea mea cu
formarea guvernului, am vrut ~ă fac Guvern Naţional şi n-am putut să reuşe·,,C.
L-am făcut numai în ·parte. (... ) Pentru că nu am găsit înţelegere la toat~
lumea. Am făcut apel la. unirea tuturbr pentru ca să salvăm neamul şi au fost
foarte puţini care au răspuns (...) Toată lumea avea .frică de legionari. Er<l .o
poltronerie generală", -;-. cf. Procesul mareşalului Antonescu. Documente, Ma:rr:elc·
Dumitru Ciucă, ed„ 2 vo1s„ Bucureşti, HJ95, I, p. 188.
13 G. Magherescu, op. cit„ p. 189-192: Pe marginea prclpastie-i .. ., I,· p.'
89-90; „Cu excepţia ministerelor economice şi militare toate departamentelt>
au primit titulari legionari. Problema Apărării Naţionale a fost luată ·în mâini
de către însuşi generalul. Antor:ie~u, 'Concentrând 'în cadrul aceluiaşi mini.St.t<r
toate subdepartamentele tniiitare:·' armata - de uscat, aviaţia, marina S)i sub~crt'-
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ireconciliabile şi se vor sfârşi cu eliminarea definitivă de pe scena politică
românească a legionarilor, care s-au dovedit complet nepregătiţi să guverneze
şi să se adapteze situaţiei: „NU
trecut mult şi atât naţia, cât şi generalul au
început să constate, spre uimirea şi disperarea lor, că legionarii nu aveau con.:.
ducători şi că acei care se improvizau ca atare în ultimul moment erau sau
nepricepuţi, sau de totală rea credinţă. (... ) Datorită armatei, în prăbuşirea lor
nu au atras şi ţara. A fost -0 experienţă dureroasă, dar necesară" 14 constată;
cu scop vădit justificativ, I. Antonescu. De altfel, judecând strict pragmatic,

a

experienţa

scurtei guvernări legionare
şi anarhie deslănţuită 15 )
pentru a instala un regim militar, cu
disciplinată a tehnocraţilor. Totodată,
incompetenţă

·

(cu tot cortegiul de samavolnicii, crim·e,
a servit, în ultimă instanţă, Generalului
sprijinul total al armatei şi colaborarea
prin tranşarea disputei cu legionarii în

tariatul înzestrării (... ) „Eu sunt şeful regimului legionar, . iar Horia Sima este
comandantul Mişcării legionare. Cu d-l Sima suntem înţeleşi că toată partea
politică o face Mişcarea. fo guvernare însă, partidul nu se amestecă»"; Ibidem,
p. 149-150: „ln ceea ce priveşte politica· în armată, am spus: cine este îri
armată, rămâne acolo, şi cine este îri cuib, la fel. Armata trebuie să se menţină
îri spiritul ostăşesc. Spiritul legionar este una şi politica de cuib este alta".
_14 Pe marginea prăpastiei.~., I, p. 19 şi 21; ln sens contrar, despre vina
exclusivă a generalului Antonescu în raporturile cu legionarii, vezi: M. Sturdza,
op. cit., p. 174-227 şi Horia Sima, Era libertăţii. Statul Naţional-Legionar, 2
voI., Madrid, 1982 ~i 1986; :cel mai autorizat istoric al mişcării legionare, Fr. Veiga, ·
(op. cit„ p. 179) concluzioneaz1\, cu justeţe, despre acest moment: „Când nici
nu· se mai aşteptau, legionarii au ajuns la putere. Acest eveniment a fost· prea
puţin ·controlat de ei, ceea ce a contribuit la trezirea celor mai inegale şi decan-,
certante reacţii. Beţia a durat de la 14 septembrie 1940, ziua îri care ai fost proclamat Statul Legionar, până la 21 ianuarie 1941, când legionarii ·au predat
armele armatei române, în total 131 zile. Experienţa a fost un eşec pentru
legionari, cum, de altfel, unii dintre ei o recunosc, o perioadă de haos politic
şi social, din care nu s-a putut salva prea mult şi care, prin ea însăşi, a fostsuficientă pentru a
descalifica Mişcarea ca opţiune serioasă"; Legionarii au
încercat, însă fără succes, să atragă armata de partea lor în confruntarea cu
G~neralul, cf. Manifestului legionar din 23 februarie 1941, (Arh. M.Ap.N .. fond
Ari:p.ata 1(21), dos.
904, fila 348: „Camarade Ofiţer, Subofiţer şi Soldat!
Lupta pentru dragosteti mea şi a ta, m-a adus din nou în faţa pu~tei tale.
Inaint!'! de a trage însă în cam:-iradul tău gândeşte-te că mâine când vei lupta
pe .front în tranşee pentr.u. refacerea graniţelor ţării, vei avea un camarad mai
puţin· cu fiecare legionar pe. C\1re. n vor ucide gloanţele. tale. Cine va fi mâine
fratele tău de luptă în tranşee: Jidovul sau Jidovitul pe care îi aperi azi cu
viaţa ta sau camaradul legion,w pc care vrei să-l loveşti acum? Eu m{1 aflu
acum aici camarade pentru Cruce, pentru Patrie, pentru Neam, iar Jidanul pe
care-l aperi tu fără să ştii· este împc>tri'va Crucii, pe care l~au răstignit pe Jsm;
şi lmpotriv;i Patriei. tale şi ·a mele pe care o vrea bolşevizată .• Trag-e deci
camarade dacă ..crezi că· e bine. ·Dar oare n-o să tremure mâno ta, n-o s<1 lăcră
meze· ochiul tău :când. prin glonţul tău .tras din porunca trădătorului Rioşanu
şi a prietenilor lui .Jidovi, cânrl prin glonţul tilu vei aduce moartea în casa me;i
sau poate în casa ta . şi vei ~{1sa m·~ani pe copiii .mei sau pe copiii tl1i, în vreme
ce .Jidovii voi;- bate în palme de bucurie că tragi în inima unui Român. Trage
dacă poţi să ucizi un frate, dacă .socotesti că c bine să rămâi fără -.cruce· .fărk
ţară şi fără neam, rob din nou jidovilor, ·.şi .streioilor. Vino lângă mine carr{arade
c~ci. 1;1niţi _am.ândoi vom putea _mai uşor sdrobi şleahta jic;lo:vească care doreşte
nmuc;_rea ţure1 noastre.
, .. _
'.FRATELE 'fAU ROMAN CAMARAD
·

15

Pentr1,1 detalii,

ŞI

LEGIONAR".

prăpastiei, voi. I !)i II; Asasi-:
Strejnic'lil (26-27 noiembrie 1940), ed. a II-a.

a ·se vedea: Pe marginea

natele de· la Jilava, • Snagov

şi

Bucureşti, 1992 (ambele documente detaliază poziţia taberei antonesciene fa_ţă de
evenimente) şi H. Sima, ··cazul Jorgc:-Madgearu, Madrid, 1961 (poziţia mi11c;"irii
legionare).
·
·
·
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favoarea sa, I. Antonescu a reuşit şi performanţa de a aâştiga deplina încredere
a Fuhrerului in capacitatea sa de a stăpâni cu o mână de fier situaţia internă
din România şi de a fi un aliat eficient în proiectata răfuială cu U.R.S.S. Din
momentul eliminării legionarilor, cu ajutorul armatei, timp de 3 ani conducerea
României s-a concentrat, în totalitate, în mâinile unui dictator militar, orice
iniţiativă şi acţiune politico-diplomatică şi militară fiind emanaţia Conducăto
rului Statului şi pentru care acesta ist asuma întreaga responsabilitate. De altfel,
din această perspectlv[1 trebuie privit(; toate deciziile şi acţiunile politico-diplomatice ale regimului antonescian în întreaga perioad1i septembrie 1940-august
1944rn, inclusiv cele privind limitarea şi anularea consecinţelor Diktatului vienez.
Astfel, incit din momentul preluării puterii, generalul Ion Antonescu a
luat primele mă5uri asiguratorii pentru a opri alterarea organismului militar
şi pentru a-l conserva şi pregăti în vederea revanşei cu cei care erau beneficiarii
marilor cesiuni teritoriale romaneşti din 1940: Ungaria şi U.R.S.S., în principal.
ln acest sens, semnalele care veneau de la unităţile operative indicau că acestea
nu-şi pierduseră
complet clanul combativ şi dorinţa de revanşă: ,,Adevăruta
redeştepta1·e a conştiinţei naţi;male SD pare că a şi început în urma ae$tor
evenimente. Spiritul combativ al ostaşilor este foarte evident. Ideea demobilizaqi i armatei nu a fost, în general, de nimeni primită cu satisfacţie" se
relevă în raportul Comandamentului Aero către Comandamentul Armatei 4ri.
Bazat pe această stare de spirit a armatei, Generalul a luat mitsura demobilizării şi reorganizării armatei (18 septembrie): „1). ln timp de o lună se va
reorganiza armata cu tot ceea ce îi trebuie. 2). Angajamentele pentru plat;.i
armamentului de 48 miliarde, se vor tăia"1 8 . De altfel, ca o primă măsurii de
restructurare a esaloanelor de comandă ale armatei se înscrie scoaterea di.n
cadrele active ale ·armatei, prin Decretul-lege nr. 3094 din !l septembrie HJ40, a
U generali (Constantin Ilasievici, Gheorghe Argeşanu, Florea Ţenescu, Ion Ilcuş,
Gheorghe Mihail, Grigore Cornicioiu, Ion Bengliu, Gheorghe Liteanu, Petre Băr
bWleanu, Victor Dombrovschi !iÎ Constantin Atanasescu), consideraţi vinovaţ.i,
alături ele Carol al Ii-lea, de starea în care ajunsese instituţia militară, în ansamblul ei, şi cadrele de com.mdă, în special 1!'. De fapt, prin această epurare
- în aparenţă, legală - a ::0nducerii armatei (toţi generalii îndepliniseră, în
timpul dictaturii carliste, cele mai înalte funcţ.i i: mini~tri ai apărării, ~fi ai
M.St.M„ mini~tri de interne. comandanţi de armat{1), I. Antonescu şi-a înlăturat
c1;.•·i mai periculoşi adversari din intcri.orul si'itemului militar. După 4 ani, fei
demişi vor plăti Generalului (Mareşalului) cu aceeaşi moncdăw.
Două documente emise de Conducătorul Statului (1. Formula pentru odihna

sufletului celor asasinaţi de ocupantul maghiar în Tran.~i/.vania
pe o notă a M.A.l. privind atrocitliţill din Ardealul de Nord -

şi

2.

RBz:oluţia

datate 18 oct.

Iii A. Simion, Preliminarii
politico-diplomatice ale in,mrecţiei romdne din
au.gust 19·H, Cluj-Napoca, 1979; Gh. Barbul, op. cit.; V. Pw;caş, ed„ Al doilea
răzl>oi
mondial. Transilvania şi ai·anjamentel.e europene ( 1940-1944). ClujNapoca, 1995; Idem, Speranţă )ii disperare. Negocieri Româno-Aliate ( 1943-194.4),
Bucureşti,

Hl95.

Arh. M.Ap.N., fond 4, dos. 71, f. 437-438 cf. 23 August. Doo ... , p. 119--12Q,
doc. 86. tn acelaşi sens, vezi ş.i raportul Corpului 1 Armată către Armata 4, djn
12 sept. 1940, semnat de generalul de divizie Th. Ionescu: „Ofiţeri, au primit
cu ind~gnare şi durere sufletească ştirea pierderii a o parte din trupul ŢAri.i.
Se constată în rândurile osta~ilor - ofiţeri şi trupă - un accentuat spirit de
revanşă, toţi fiind convinşi că aceasti< s.ituaţie este numai provizorie şi' nu va
trece multă vreme până când aceste teritorii pierdute vor fi recâştigate" ("!3
August 1!144. Doc.... , p. 121, doc. 88).
13 Arh. Stat.. fond P.C.M., do._s. JJJ/140, f. 40, c.f. Ion Antonescu, Secrerele
guvernării: Rezoluţii ale Condiicdtorului Statului, V. Arirnia, I. Ardeleanu, eds .•
Bucureşti, 1992, p. 121.
"' A. Simion, Regimul 1>0/.itic în România ... , p. 50.
2~ G. Magherescu, op. eit„ III, p. 291-296.
17
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1940), ilustrează convingător ideea că. I. Antonescu considera problema conse„arbitrajului" vienez de primă urgenţă:
1). „Odihnă şi iertarea păcatelor tuturor sufletelor care au căzut pentru că au
luptat pentru credinţa strămoşească şi au avut inimă românească. Tărie :,;i
răbdare fraţilor noştri, azi, in grele suferinţi, fiindcă prin vitregia soartei şi
din greşelile noastre (subl. ns.) au căzut sub stăpâniri străine"21 (formula rugă
cinţelor

ciunii)

şi:

„2). Ţineţi la zi atrocităţile şi încălcările de angajament făcute de unguri pe
teritoriile ocupate.
3). Discutaţi prin presa străină acuzaţiile pe care ni le aduce oficialitatea ungurească. Atmosfera europeană trebuie întreţinută pentru a crea curentul defavorabil Ungariei"22 - doc. 2 (rezoluţia din 18 oct. 1940).
De altfel, încă la 25 septembrie 1943, I. Antonescu a răspuns pe un toR
orgolios şi iritat la o scrisoare a lui Iuliu Maniu, privitoare la o proiect;itii
întrunire de protest public faţă de ceea ce se întâmpla în Transilvania: „Şl V<'i
asigur că n-am aşteptat această solicitare ...pentru a îndeplini îndatorirea de
a nu lăsa în rărăsire fraţii :omâni». Am făcut totul, domnule Maniu, pentru
a apăra cugetele şi trupurile române:şti cotropite de o ocupalie care s-a ab[1tut
şi de la regulile dreptului ginţilor şi de la obligaţiile formale luate la Viena, ca
şi de la respectarea vieţilor şi a omeniei" 2J. în consecinţ;'i, Conducătorul Statului
a interzis proiectatele manifestaţii interne, motivându-şi decizia prin necesitatea
de a arăta Germaniei şi Italiei că opinia public;'i din România nu punea la
îndoi.ală garanţiile acordak la Vien" l)i că, pe plan intern, scria tulburărilor
de stradă s-a sfârşit: „O inlrunire în aceste împrejurări, când acţiunea noastrf1
diplomatică se desfa5oar1i cu toatil răspunderea, iar ordinea internă este restabilită, cred însă că nu ne-a:· fi folositoare ( ... ). Am wcotit, domnule M:miu,
că interesul fundamental al ,,;tatului şi con di tia liniştii şi propiişir •.i noastre
este să opresc orice frămimt:'1ri ( ... ). Nu in folosul guvernării, care racc totul
ca sfi mer~te încrederea şi sprijinul ţării, ci ca să putem pune ordine internă
şi să ne garantăm graniţele"~ 4 . Formal, acelea!Şi considerente au :o;tat i;;i la baza
refuzului de a autoriza func\ionarea Asociaţiei „Pro Transilvania ..., constituiti'i
la 6 octombrie 1940, dizolvată abuziv de Horia Sima şi recunoscută ca legalr1
de justiţie25. De fapt, I. Antonescu considera orice fel de activitate neoficială
în sprijinul românilor din teritoriile cedate, drept propagandă în favoarea partidelor politice şi nu pregeta să o împiedice.
lncrezător în virtuţile sale de om politic providenţial, deşi realitatea l'ra
alta, I. Antonescu a început, pe planul relaţiilor externe, o intensă campanie
de reorientare politico-diplomatică spre Germania şi Italia, pe care le vedl'a,
deja, câştigătoare în noua conflagraţif' mondială. Această reorientare, inclmiv
deciziile care au materializat-o în plar.ul practicii politico-diplomatice şi militare
(solicitarea şi acceptarea asisten~ei militare germane, aderarea la Pactul Tripartit
ş.i angajarea armatei române in războiul antisovietic, . dincolo de linia Nistrului),
a marcat integrarea totală şi necondiţionată în sistemul Axei („Noi mergem suti'
la sută, până la moarte, alături de Axă. Ori triumfăm cu Axa, ori ciidem cu
~ 1 Arh. Stat. BucUrt"iti, fond P.C.M., {]os.
ne~cu. Secretele guverniirii . .. , p. 14.
Z! Ibidem, dos. 119.d!J40, f. 88-IJH; cf. -

44ti/Ht40,

r.

4 -

rf.

Jon

Anto-

Ibidem, p. 13; ln acela~i ~eno;,
lui Ion Antonescu pe un raport al M.I. din 4 oct. 1940, prin care
se ordona recurgerea la retm·.~iuni: „Deoarece ;1trocităţile ungureşti ~e prelunf{e!'IC, cu toate interw•nţrile Romd !:oi BerHnului, se va n"C'unw, dac;l va fi c;izul,
chiar la represalii. Vor fi luate Citpf'teniile ungureşti, se vor infiinţa tnbere de
concentrare, până eând nhuzurile vor înceta. Se vor întocmi ura.fie..• cu .privin•
la n~mărul de victime . rom:ltie~ti ... " (Ibidem, dos. 333/1940--194J., f. ]8, cf.
op. CJt., p. lfi).
ZI Mareşalul Jon Anlone.~cu. J~pist.ol<lrul Infernului ... , doc. 3, p. 26.
2:4 Ibidem, p. 27.
25 Ibidem, doc. 4 şi 5, p. W-34.
es~ rezoluţia
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Axa")2li şi, concomitent, abandonarea în totalitate a principiilor pe care se
bazase, până atunci, politica externă a României - eroarea fundamentală a lui
I. Antonescu, generatoare a dezastului postbelic. Era, indiscutabil, un pas hazardat, contrar principiilor consacrate ale diplomaţiei româneşti de a evita, în
orice împrejurare, situarea alătl.!ri de una din marile puteri împotriva alteia
în disputa ciclică pentru supremaţia mondială şi continentală, România i:teputând
fi, în mod natural datorită aşezării sale geo-strategice în zona de contact
dintre interesele germane şi est-slave -, decât obiect şi nu subiect al redistribuirii sferelor de influenţă''· Acest principiu director al politicii externe româneşti
este o axiomă şi are ca obiectiv strategic prioritar salvgardarea entităţii statale
integrale, aflate mereu, în ultimul secol, în situaţi.a grăuntelui ce risc<! s{t fie
strivit între două pietre de moară (interesele germane !'ii cele ruseşti). Din acest
punct de vedere, generalul I. Gheoq;he are dreptate când afirmă că I. Antonescu, fatalist, s-a lăsat mânat de evenimente, nu a încercat sii le domine şi
astţelj, sfârşitul său politic era previzibil: .„El şi-a asumat o sarcin{1 care era
împletită indestructibil cu soarta Europei şi a avut o perspectivă insuficientă
asupra marii drame mondiale care începea tocmai să se desf;lşoare. Destinul
Romaniei nu depindea astfel de el ş.i de ţară. El era în conformitate cu .legitatea istorică imuabilă. Este cert chiar că Antonescu s-a lăsat copleşit de această
fatalitate istorică, părându-i-se inutil să reformeze viaţa publică din Romania,
deoarece marile transformări istorice d.in lume aveau să aibă drept rezultat şi o
transformare în România. Acea:;tă concepţie este fireşte cu totul greşită, deoarece
un conducător de stat nu trebuie sil se supună pur şi simplu mersului evenimentelor şi să aştepte fără cucaj ca alţii să facă ordine în locul s<'iu. El nu ar
fi trebuit să se resemneze cu timµurilc nefavorabile, ci sarcina sa era mai curând
de a rezolva problemele timpului, folosind toate forţele sµirituale şi morale, chiar
cu preţui unui sfârşit eventu:tl tragic, dar eroic. Asta aştepta de Ia er poporul
roman ... " 28 •
!nceputul apropierii accelerate dt- Germania s-a făcut prin reconfirmarea
solicitării dP asistenţă militară, în discuţia cu colonPlu\ Alfred GerstenbPrg, ataşatul militar german la Bucureşti. AceastI1 primit discuţie cu A. Gcrstenberg
(7 sept.) 29, ca şi misiunea de informare a generalului Kurt von Tippelsk:irch
(15-17 septembrie:JO, era, paradoxal, un răspuns la cererile anterioare de asistenţă militară, formulate de Carol al II-lea şi aprobate, în principiu, la sfârşitul
lui august. Discuţiile cu noul dictator de la Bucureşti au fost mult uşurate, desfă
şurându-se într-un tempo rapid şi cu eficienţă pragmatică, imediatI1 (la 12 octombrie au sosit la Bucureşti primelt: elemente al Misiunii militare germane sub comanda generalilor Erik Hansen şi Wilhelm SpeidelfH.
Seria intervenţiilor diplom.itice ale regimului antonescian pe lângă cei doi
arbitri pentru a tempera ·excesele intolerabile ale ocupantului (masacre şi expulzări in masă) maghiar în Transilvania de Nord a fost deschisii de misiun'ile
211 L. C. Gardner, Sferele de infl.uenţă. Jmµărţircrr EuropC'Î c(c· cătrC' marile
1iuteri la Munchen şi /alta, Bucurc·şti, s.a. (probabil Hl!i5), ~i Nicolae Baciu,
A9onia României 1944-1945, Cluj-Naf-'OCa, l!J!JO, p. 116-12(), 159-166.
u Stenograma Consiliului de Miniştri din 21 septembrie 1!140, cf. A. Simion,
Regimul politic din România ... , p. 121.
28 I. Gheorghe, mss. cit., p. 2fi. Adâncind analiza, autorul concluzionează:
,,Tragedia acestei vieţi care ar fi putut fi eroică si ar fi trebuit să fie eroică
con.~ta în faptul că gen. Antonescu s-a lC1sat purtat de evenimente, deoarece
spera să poată duce pe acea5tă cale vasul naţiunii nevătămat prin strâ!Tltori.
El n-a încercat nici măcar să domine evenimentele. El nu a devenit un luptă
tor fanatic pentru o idee. Din acest motiv el nu a căzut ca un erou, în pofida
morţii sale tragice, ci ca un politician naufragiat" (Ibidem).
2'J A. Simion, Regimul politic . .. , p. 121-122.
:iu Ibidem,
p. 122-125; A. llillgruber, Hitler, UC'9de Carol şi Mar~'şalul
Antonescu, Bucureşti, 1994, p. 1:14; Procesu.I mareşalului. il.ntonescu. JJocumente,
M.-D. Ciiică, ed., Bucureşti, 1995, I, p. 190-Hll.
:a Ibidem, p. 127-140; Ibidem, p. Dfi-140.
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intreprinse de foştii delegaţi 0ficiali ai României la Viena, Valer Pop şi Mihai
Manolescu, la Berlin:ri şi, respediv RCJma:Il (la jumătatea lunii octombrie). Ambele
misiuni diplomatice s-au dovedit infructuoase: nici M. Manolescu la Roma, nici
Valer Pop la Berlin n-au reuşit să obţină asigurări ferme că arbitrii vor exercita
presiuni asupra Ungariei pentru a
stopa atroci<tăţile antiromâneşti şi i.l'
preveni altele noi. ln plus, lwîndu-so: în considerare că resentimentele conducătorului Italiei faţă de Bucu?"eşti erau încă vii şi chemarea Misiunii militare
germane în România nu avea darul să-l încânte, ba, dimpotrivă (din nou Mussolini era în postura de observator neputincios al penetraţiei germane la Dunărea
de Jos, zonă de interes italian declarat), momentul misiunii la Roma era inoportun.
Misiunea lui Valer Pop la Berlin, deşi concomitentă cu aceea a lui M. Manoilescu la Roma ~i având, oficial, acelaşi scop (punerea în temă a autorităţilor
arbitrale în legătură cu situaţia din Transilvania cedată i;;i solicitarea de măsuri,
în consecinţă, din partea acestora), avea şi un obiectiv nedeclarat: sensibilizarea
factorilor de decizie germani în direcţia acceptării aderării României la Pactul
Tripartit, semnat de Germania, ItaliR şi Japonia, la Berlin, în 27 septembrie
1940 şi, în caz de reuşită, pregătirea protocolară a acestui act. Dacă obiectivul
oficial al ·misiunii lui Valer Pop a fost ratat, ca şi cel al lui M. Manoilescu foştii arbitri, nefiind dispuşi să-şi complice rE.'laţiile cu Ungaria şi România
prin intervenţii într-o chestiune pe care o considerau formal rezolvată - , al
doilea obiectiv a fost atins, obţinându-se acordul pentru aderarea României la
Pactul Tripartit, e drept, după Ungaria, care-şi exprimase prima această opţiune.
ln urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului de Externe al -:Reich-ului,
s-a convenit ca protocolul aderării să fie semnat în timpul vizitei oficiale a
generalului Antonescu la Berlin (în a doua jumătate a lunii noiembrie 194034).
Vizita oficială în Germania a Conducătorului Statului, precedată de vizita,
tot oficială, la Roma (14-Hi noiembrie)3.'', unde, însoţit de căţiva fruntaşi legionari, inclusiv MihRil Sturdza, ministrul de externe, a avut primele întrevederi
cu Mussolini şi Ciano, pe care a încercat, fără succes, să-i convingă dlC' injusteţea•
celui de-al doilea arbitraj de la Viena şi de urmările sale catastrofale. Scena
întrevederii delegaţiei române, conduse de Ion Antonescu, cu Mussolini şi Ciano
este reprodusă de Mihail Sturdza în următorii termeni: „Generalul Antonescu,
pe un ton calm mai întâi, dar din ce în ce mai ridicat, a atacat imediat raportul Altenburg-Roggieri36 şi a enumerat din nou excesele maghiare din Ardeal.
:12 D.G.A.S. Bucureşti, fond. P.C.M., dos 332/1940, f. 54-57 f. Raport despre
misiunea lui M. Manoilescu la lloma, în perioada 13-18 octombrie 1940 şi
discuţiile succesive ale acestuia cu Galeazzo Ciano, mareşalul Pietro Badoglio,
Alessandro Pavolini si Benito Mussolini.
:JJ Arh. M.A.E., ·fond 71/Germania, vol. 80, f. 196-199 (Raportul lui Valer
Pop despre misiunea în Germania şi întrevederile cu Joachim von Ribbentrop
şi Frederich Gauss, subsecretar de stat jn M.A.S. al Reich-ului, în 14 şi 18
oct. 1940).
34 A. Simion, Regimul politic din România ... , p. 141-143.
:r.; Traducere.: „Da, noi ştim că ei sunt duri".
'16 Raportul a fost redactat de comisia germano-italiană condusă, ele cei doi·
înalţi funcţionari diplomatici, în urma anchetei efectuate în nordul şi sudul
Transilvaniei, la cererea părţilor interesate. După părerea lui M. Sturdza (România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Alba-Iulia, 1994, p. 188-lll0) ..
Gilnther Altenburg fusese convins de justeţea reclamaţiilor româneşti, d<1r datorită manevrelor întreprinse de Ministerul de externe al Italiei, raportul comun
iniţial a fost modificat cu totul, primind o formulare de o „parţialitate pro
ungară revoltătoare". De remarcat cil guvernul român insistase, iniţial, pentru
constituirea unei comisii mixte romllno-maghiare pentru anchetarea asasinatelorde la Treznea, Ip, Zalău, Huedin etc., în timp cc guvernul m:1ghiar, versat ~i
eficient în demersuri diplomatice pe lâng<i arbitri, a optat pentru o comisie
italo-germană, uşor de influenţat prin sugestii interesate a se vedea V. Puşcaş,
ed., Transilvania şi aranjamentele europene ... , p. XXXI-XXXII şi 3-28,
doc. 1-3.
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La un moment dat, Contele Ciano l-a întrerupt observând: -«Qui, nous savons
qu'ils ont la main dure„37. Aceasta l-a înfuriat pe General, care, rid~ându-se
de pe scaun, a strigat: «La main dure? No:.is leur montrerons la main dure!
Si · ces exces continucnt, ii y aura un masacre des 'Hongrois en Roumanie!„:m (... )
Calmându-se puţin, cu o luciditate şi o putere de exprimare de care l-am văzut
de multe ori capabil, a expus din nou gazdeloe noastre eroarea şi nedreptatea
ce se făcuse la Viena, precum şi meşteşugurile catastrofice pe care Contele Telelei,
un geograf experimentat, le-a întrebuinţat pentru a falsifica obrazul etnic al
Ardealului (... ). Mussolini, cu ochii pe harta pe care generalul o întinsese pe
biroul său, părea foarte interesat; Contele Ciano care era probabil tot atât de
bine informat asupra subiectului ca şl protejatul său, contele Telelei, mult mai
puţin.

- Şi credeţi Dumneavoastră că astfel de graniţe vor putea fi menţinute?,
a întrebat Generalul. Contele Ciano i-a răspuns: «Nous ne Ies avons pas seulement reconnues, mais meme garanties„:JU. «Garanties ou non elles sauteront,
c'est moi qui vous garantis„, i-a replicat Generalul"w.
lnainte de a părăsi Roma, Ion Antonescu şi Mihail Sturza au făcut o vizită
protocolarii la Vatican 41 unde au fost primiţi cu mult interes de Papa Pius al
Xii-lea, informat detaliat, antei:-ior42 , despre personalitatea celor doi invitaţi şi
situaţia din România după Dikt:itul vienez.
Nemulţumit de rezultatele mai mult decât modeste ale acestei prime întrevederi cu Mussolini şi Ciano, precuir. şi de lipsa de receptivitate a acestora
faţă de necesitatea revizuirii urgente a actului vienez, I. Antonescu a rezervat
muniţia argumentelor pentru întâlnirea cu Hitler, pe care era hotărât să-l convingă, cu orice preţ, de injusteţea Diktatului. Astfel, încă la întrevederea protocolara cu Joachim von Ribbentrop (2:! noiembrie 1940)43, Antonescu şi-a reglat
tirul concentric asupra acestei chestiuni. Felul în care a decurs această primă
întâlnire dintre General şi conducătorii Germaniei este ilustrativă pentru atmosfera în care se vor purta discuţiile directe, timp de aproape 4 ani, între capii
celor două ţări devenite, după semnarea de România a Pactului Tripartit (23
noiembrie 1940), aliate.
Chiar de la început, .J. von Ribbentrop i-a reproşat lui Antonescu declaraţiile critice nrivind arbitrajul pe cari"' acesta din urmă le-a făcut la Rom'I.
După părerea lui J. von Ribbentrop, unul din autorii respectivului act, la Viena
s-ar fi făcut un lucru bun, ba chiar României „I s-a făcut un mare serviciu" 44,
deoarece războiul cu România ar fi fost inevitabil şi aceasta ar fi fost distrusă
ln totalitate. La fel, traseul noii frontiere, era avantajos pentru România, deoarece
ea, oricum, păstra 3/5 din terit0riul câştigat la 1918, când era adversara Germaniei45. Referitor la incidentele sângeroase care au avut loc cu ocazla preluării
:s1 J5.G.A.S. Bucureşti, fond. P.C.M., dos. 332/1940, f. 1-23 (Raport despre
călătoria Conducătorului Statului român la Roma).
38 Traducere: „Duri? Le vom arăta noi duritate! Dacă aceste excese continuă, va fi un masacru al ungurilor în România".
39 Traducere: „Noi, nu numai că le-am recunoscut, d~r le-am şi garantat•,
„Garantate sau nu, ele vor sări în aer, asta chiar v-o garantez".
40 M. Sturdza, op. cit. (ed. rom.), p. 190-191.
41 Ibidem, p. 191-192.
42 Ion Dumitriu-Snagov, Romdnia în diplomaţia Vaticanului (1939-1944},

1991, p. 112-119.
Antonescu-Hitler. Corespondenţei şi intiUniri inedite (1940-1940), V. Arimia, I. Ardeleanu, Şt, Lache, eds., 13ucureşti, 1991, I, p. 24-33, doc. 3 (Sinteză
asupra convorbirilor dintre ministrul de externe al Reichului şi generalul Ion
Antonescu).
'" Ibidem, p. 25-26.
45 Zoe. cit. („ln privinţa teritoriilor ce urmau să fie cednte, verdictul în
sine a adoptat o poziţie aproximativ la jumătatea drumului dintre ultimele
cereri ungare şi ultimele cesiuni române (... ) Cu aceasta chestiunea este reglementată o dată pentru totdeauna").
Bucureşti,

43
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de către trupele maghiare a teritoriului cedat, ministrul de externe nazist a
afirmat că, într-adevăr, după t:um se arată în raportul comisiei AltenburgRoggieri - „în unele locuri ungurii au făcut lucruri care nu pot fi înţelese şi
ar fi trebuit să nu aibă loc". Totuşi, trecutul trebuie uitat şi „trebuie privit
înainte spre viitor", deoarece asemenea lucruri ar fi oarecum normale, „întotdeauna schimbările de posesiuni teritoriale sunt însoţite de ricidivarea unor
vechi răzbunări de sânge şi ,1desea iese la suprafaţă o anumită bestialitate"4ii.
ln replică, generalul Ion Antonescu, dupi\ ce a ascultat relativ calm, a
spus că, din punct de vedere politic· „România a fost pedepsită prea sever
pentru greşelile făcute de o singur{1 generaţie. Naţiunea română este eternă (... ).
Acum a apărut o Românie cu totul nouă, care nu are nimic de-a face 01
greşelile săvârşite în trecut (... ). ln prezent România merge fără rezerve cu
Axa. Ea merge mult mai departe decât să adere la Pactul Tripartit. România
este gata să-şi verse sângele pentru Axă pe câmpul de luptă" 47 .
Prima întâlnire (convorbire) Hitler-Antonescu (22 noiembrie HJ40), cu durat:\
de aproximativ 3 ore, marchează începutul unor relaţii speciale între conduciitorii celor două ţări, Ion Ant;Jncscu reuşind să câştige încrederea nellmitaUi a
Fi.ihrerului şi s-o păstreze pană la răsturnarea lui, peste patru ani4H.
După formalităţile protocolare, Ion Antonescu a făcut un expozeu mai larg
asupra istoriei romanilor şi, cu deosebire, asupra consecinţelor Diktatului vienez:
a „ ... curentul dP refugiaţi din Basarabia şi Dobrogea nu se mai term'inii" 49
(300.000 până în acel moment, la cari:: se mai adăugau 45.000 din Transilvania
cedată, unde ungurii n-au respectat clauzele arbitrajului şi obligaţiile asumate
faţă de arbitri). Referindu-se la atrocităţile comise de ocupantul maghiar în
Transilvania de Nord, I. Antonescu a afirmat că n-a apelat la represalii, d~i
„neliniştea din România este ·~ovâr~ito,· de mare"''n.
Pentru a-l linişti pc oaspt>tele său, sosit la Berlin cu misiunea principală
de a semna aderarea României la Pactul Tripartit, Hitler l-a asigurat ca-i înţe
lege nemulţumirea, dar este convin'i că „va fi cu putinţă să se pună capăt
acestei perioade în relaţiile romano-ungare şi să se calmeze pasiunilc"~ 1 . Apoi
Hitler s-a lansat într-o lungă peroraţie despre viitorul noii Europe intrate ln
ochita Germaniei.
Nelăsându-se furat de promisiunile nefabuloase ale Fi.ihrerului, Ion Antonescu a revenit asupra raporturilor r0mâno-maghîare post-arbitraj şi „s-a plâns
în declaraţii de o lungime considerabilă despre felul în care a fost tratată minoritatea română de către Ungaria, subliniind că România va sta acum mai liniş
tită, dar la încheierea păcii generale, ea îşi va ridica imediat (subl. ns.) din nou
glasul pentru a obţine dreptate şi a Hlcut aluzie la faptul că considera posibilă
soluţionarea satisfăcătoare, pe baza unui schimb de populaţii fotre Rornânia
şi Ungaria"52. Această lungă pledoarie!l:l l-a determinat pe Hitler sii declare pentru a doua oară în cursul convorbirilor - „că înţelege pe deplin simţămin
tele. indignarea şi durerea lui". 1n afară de aceasta, istoria nu se va opri în
anul 1940M. Prin această declaraţie ambiguă, Hitler i-a întreţinut Conducătorului
loc. cit.
Ibidem, p. 31-32.
411 A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 151: „Convorbirea din 22 noiembrie
care a luat 3 ore şi la care au participat Ribbentrop şi translatorul Schmidt a
16
47

fost hotărâtoare pentru raporturile viitoare dintre Germania si România. Din
ziua aceea Hitler a văzut în Antonescu omul de încredere pentru cauza comună
a Germaniei şi României, acordându-i o încredere nelimitată ... ".
411 Antonescu-Hitler. Core~po11denţ<1 şi întâlniri ... , I, p. 38, doc. 4.
50 !ibidem.
5!
52

Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 44.

53 A
Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 151: „Acum Hitler a fost nevoit să
suporte din partea generalului Antonescu un atac de două ore împotriva Arbitrajului de la Viena, atac dezlănţuit în ciuda tuturor avertismentelor".
M Antonescu-Hitler. Corespondenţii şi întâlniri . .. , I, p. 43.
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statului, timp de patru ani ~ cu realimentări succesive - iluzia5.5 că se va
reveni curând asupra „arbitrajului'' vienez.
Preocuparea de căpetenie a generalului .Ion Antonescu rămânea, în continuare, reorganizarea armatei române, singura instituţie care putea - în viziunea
sa să materializeze deciziile politico-diplomatice reforitoare la Transilvania
- aşa cum rezultă şi din cele afirmate de acesta în timpul convorbirii cu feldmareşalul W. Keitel din ziua de 23 noiembrie 1940: „De când el (Antonescu)
şi-a asumat puterea în România, el a încercat mai presus de toate să reorganizeze armata română, pentru al cărui moral desfăşurarea evenimentelor din
lunile trecute a fost excepţional de dăunătoare. Ea a fost silită să cedeze fără
lupte teritorii care, de drept, aparţin României, pentru că regele şi oamenii de
stat de la cârma ţări au condus atât de prost din punct de vedere intern, încât
ţara se găsea într-o situaţie când. rezistenţa nu mai era posibilă. Ca şi întreaga
ţară, armata a căzut într-o stare de dezordine. Este adevărat că s-au cheltuit
mulţi bani pentru armamente şi se făcuseră declaraţii că armata română poate
face faţă oricăror situaţii nepre1Tăzute cu putinţă. Totuşi, când a venit momentul
că armata trebuia să apere cinstea ţării, a fost dat ordinul de retragere fără
lupte şi de predare a teritoriului naţional român. Acesta e motivul pentru care
retragerea a avut loc în asemenea condiţii catastrofale. Faptul acesta a pricinuit
îndoieli foarte serioase în străinătate, probabil şi în Germania, în ceea ce priveşte calitatea armatei române. Cu toate acestea ca soldat, el poate asigura pe
feldmareşal că adevărata valoare a armatei române este c·u totul alta şi ea va fi
pe de-a întregul capabilă să ocupe un loc onorabil pe câmpul de luptă"56.
întors la Bucureşti, Ion Antone~cu a prezentat, la 26 noiembrie. în şedinţa
Consiliului de Miniştri, o amrl:1 declaraţie privind rezultatele vizitei sale·· 1a
Berlin: discuţiile cu Adolf Hitler, J. von Ribbentrop şi feldmareşalul Wilhelm
Keitel, semnarea aderării la Pactul Tripartit şi consecinţele politice ale acestui
act, inclusiv problema posibilei revizuiri57 n verdictului vienez. Referindu-se
strict la regimul de ocupaţie maghiarii în Transilvania cedată şi la tratamentul
aplicat comunităţii româneşti, Conduc-ătorul Statului a afirmat categoric: „ln
ceea ce priveşte românii răma!?i sub stăpânirea ungară, cererile făcute de mine
au primit aprobare:1 integrală. Consiliul este la curent că aceste cereri se referă
la acordarea unu'. statut pentru minoritatea românească ( ... ). Domnul von
Ribbentrop a dat asigurări că în dou:'i zile va interveni foarte energic pentru
şi efectele acestei promisiuni vagi, A. Hillgruber, op.
opinează: „Din comunicarea făcută de ministrul de externe
al Reichului către ministrul plenipotenţiar Fabricius asupra acestei convorbiri,
rezultă că Antonescu a încercat în repetate rânduri să obţină din partea lui
Hitler promisiunea revizuirii Arbitrajului de la Viena. Dacă Hitler, profund
impresionat de patima naţion'llă a Conducătorului Statului român a făcut o
astfel de promisiune, după cum a afirmat mai ttirziu Ion Antonescu în declaraţiile sale ca prizonier în Uniunea Sovietică, nu poate fi stabilit cu precizie.
Ribbentrop i-a spus lui Fabricius doar că «după război tot nu vor rămâne toate
lucrurile aşa». Este posibil ca Hitler să se fi exprimat astfel sau într-un fel
55

Despre caracterul

cit. (ed. rom.), p. 151,

ceea ce a fost luat de Antonescu drept o promisiune, Fapt este că
Antonescu ni!. a renunţat nici'Jdată la ideea unei revizuiri a Arbitrajului de la
Viena şi că nu vedea în recucerirea Basarabiei, şi nici fn ocuparea Odesei o
compensaţie pentru teritoriul i:edat Unqariei. Antonescu era mereu obsedat de
asemănător,

numai mergând împreună cu Germania, România va avea posibilitatea
partea cedată din Transilvania". ln declaraţia sa la şedinţa
Consiliului de Miniştri din 26 noiembrie 1940, I. Antonescu a afirmat: „Răs
punsul la această acţiune vi-l ~pun şi trebuie să rămână între noi -- că ce s-a
decis la Viena nu este ultima pagină a istoriei. Deci este o asigurare că la
conferinţa. păcii sau înainte de pace, când va veni momentul favorabil, noi
vom putea punf' revendicările no;istre înaintea Marilor Puteri. Promisiunea
aceasta c-ontcază mai mult decât ortşfce act s-ar fi scris" (subl. ns.) - cf. Antonescu-HitlP-r, Coresvondenţă şi întâlnirt .. „ I, p. 55, doc. 7.
56 Antonescu-Hit;er. Corespondenţii şi întâlniri .. „ I, p. 45-46, doc. 5.
57 Vezi infra, nota 55.
ideea

că

să redobândească
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ca acest statut să se aprobe ( •.. ). ln orice caz, primul pas făcut de Ungaria este
în sensul că începând de duminică a încetat cu expulzările. Am cerut şi noi ca
aceste expulzări să înceteze ( ... ). în tot cazul, · o îmbunătăţire in situaţia românilor de dincolo va veni"58.

2. România -

aliat al Axei.

Războiul

din .Est

şi

problema Transilvaniei

Aderarea României la Pactul Tripartit a stârnit în rândurile fruntaşilor
P.N.L. şi P.N.Ţ. o legitimă îngrijorare. In consecinţă, C. I. C. Brătianu şi Iuliu
Maniu au adresat generalului Ion Antonescu o scrisoare în care solicitau lămu. riri asupra deciziei luate fără consultarea lor: „Ce ni s-a oferit în schimbul
-Obligaţiunilor ce luăm prin aderarea la un pact care garantează Ungaria în
actualele ei hotare? Am renunţat oare la revendicările noastre teritoriale?
Dacă ne-am supus unei presiuni puternice făcute de Germania şi Italia, când
am cedat (sic!) la dezmembrarea R0mâniei Mari, să considerăm oare actul ca
iremediabil? ( ... ) Apoi, oricât ne-am afla sub influenţa Germaniei, poate ea să
ne oblige să apărăm ţările care ne sunt vrăjmaşe, să intrăm în război în contra
celor ce ne-au fost până astăzi amici, să ieşim din neutralitatea noastră şi să
luăm o atitudine pe faţă contra puterilor cu ajutorul cărora am înfăptuit România Mare?" 59•
Intr-o altă .scrisoare, adresată de C. I. C. Brătianu (Dinu) generalului Ion
Antonescu (21 februarie 1941) se avan!>a sugestia ca România să revină la politica
.externă tradiţională, de „basculă" intre marile puteri: „Nu putem face politică
de avengură şi nu putem să tablăm o singură ipoteză. Rezultatul războiului este
cel puţin îndoios. România a putut să-şi menţină existenţa tocmai printr-un joc
de basculă printre marile puteri. Ea trebuie să nu se angajeze prea mult pentru
a-şi menaja viitorul"eo.
lntr-un lung răspuns de 23 de file, Ion Antonescu a analizat detaliat, pun~t
cu punct, toate sugestiile privind orientarea politicii externe, pregătirea armatei
pentru momentul oportun reîntregirii naţionale, starea economiei, conţinute
într-o scrisoare anterioară şi în alte două (din 18 decembrie 194061 şi 14 februa6
r :c 1941 ~ - şi le-a respins pe toate ca ineficiente şi perimate 63 • Răspunsul era
58

Antonescu-Hitler.

Corespondenţă

şi

se înşela atunci când prezenta problema
nu va fi niciodată rezolvată, doar temperată.

întâlniri . . „ p. 55, doc. 7. Generalul
expulzărilor

drept

rezolvată;

aceasta

f>!I Mareşalul Ion Antonescu, Epistolarul Infernului ... , p. 35-36, doc. 6. ln
finalul scrisorii, cei doi fruntaşi ai democraţiei româneşti, ignoraţi şi de noul
regim, îşi exprimau într-o formă aluziv-protocolară îndoiala asupra oportunităţii şi temeiniciei acestei decizii politice capitale, luate fără consultarea voinţei
naţionale: „Este sigur generalul Antonescu că deciziile ce a luat corespund simţămintelor, aspiraţiilor şi dorinţelor românilor? Ne întrebăm pentru care consideraţiuni aţi evitat să solidarizaţi naţiunea în asemenea acte de importanţă
vitală şi permanentă ale ei?" (loc. cit.).
co Ibidem, p. 79, doc. 15.
61 Ibidem, p. 60-63, doc. 12 Scrisoarea lui C. I. C. Brătianu privind
includerea României în sfera de influenţă a Germaniei.
62 Ibidem, p. 69-75 Stenograma unui discurs al lui C. I. C. Brătianu,
spre ştiinţă generalului Antonescu.
63 Ibidem, p. 89-118, doc. 18: „a) ln general, numai statf'le puternice pot
face un joc de basculă între două sau mai multe puteri, căci numai statele
puternice au destulă greutate ca să determine cumpăna balanţei într-o parte
sau alta. Din motive pe care le cunoaşteţi tot atât de bine ca mine, România
nu din vina mea nu este astăzi un ste>.t puternic. Ea n-ar putea deci să adopte o
politică pe care forţele sale să ou o poată îndreptăţi; b) Politica de basculă din
trecut este cauza dezastrului din 1940. c) Orientarea politicii noas~rc externe
.trebuie să fie precisă (... ) Am convingerea neclintită că orientarea actuală a
politicii externe a• României nu es-te numai singura posibilă, dar este şi singura
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menit să contribuie la „lămurirea completă a oridirui echivoc" şi să-i det.erminf'
pe vechii politicieni să renunţe la atitudinea neangajată: „Dacă, îns.i'1, atât
dumneavoastr<i cât şi domnii Maniu şi Mihalache credeţi că în împrejun!rile
actuale se poate face o altă politică, sunt gata să vă cedez locul pentru a vă da
putinţă să serviţi mai bine ţara şi să treceţi de la critică la acţiune".
Acest răspuns n-a avut darul de a-i mulţumi pe fruntaşii politici f$i, în
consecinţă, aceştia au continuat duelul epistolar cu Ion Antonescu, exprimandu-şi
dezacordul faţă de antrenarea României într-o politică duplicitară faţă de un
aliat tradiţional, cum era Iugoslavia, victimă, în aprilie 1941, a agresiunii germano-maghiare. Astfel, la 4 aprilie 1941, Iuliu Maniu avertiza asupra consecinţelor atitudinii faţă de Iugoslavia: „Ar constitui o greşeală istorică de neiertat,
dacă România ar contribui ln orice formă la slăbirea Iugoslaviei ~i la pătrun
derea unei mari puteri în Balcani ( ... ). Ţara se cutremură la gândul că, în
loc să lupte pentru interesele ei fireşti, să se vadă angajată în acţiuni străine
de aspiraţiile ei cele mai sfinte, cu riscul de a o transforma în teutru de riizboi:
devastator şi sângeros ( ... ). Intrarea României în războiul actual contr.a dem<icraţiilor occidentale nu ar corespunde nici sentimentelor, nici intereselor ţ;irii
noastre"li5.
ln aceiasi termeni ern formulată şi opinia lui C. I. C. Brătianu (8 aprilie
1941): „Singurul război admisibil pentru România ar fi aeela pentru reluarf'a
teritoriului pierdut. Pentru ac~asta, dacă ar fi posibil ln momentul de faţă,
aţi avea toată ţara în Jurul dvs., dar pentru unul contra Greciei ~i Serbiei vă
asigur că sentimentul public nu v-ar m ma" 1i6.
Punctul de vedere al Generaluiui faţă de problemele enunţate in scrisorile
succesive (din 4 decembrie Hl40, febn~arie şi 4 aprilie 1941) ale lui Iuliu Maniu
a fost detaliat într-o amplii replică de 57 de pagini - datată chiar în ziua intrării în război, alături de Germania, contra U.R.S.S. (22 iunie 194I)ln'. ln preamcare poate corespunde a'>piraliilor noastre îndreptăţite". Este de observat Ci.l
Generalul nu admitea nici o altă soluţie, considerând-o inacceptabiiă pentru
demnitatea sa de militar intrat în politică. ln ceea ce priveşte armata, I. Antonescu afirmă categoric: „Rom.'tnia nu poate renunţa la drepturile ei milenare
şi nici neamul românesc nu poate rer:unţa la dreptul lui de viaţă, oriunde :o;--•1r
găsi. Aspiraţiile noastre sunt mai cuprinzătoare decât erau în România de ieri.
Pentru împlinirea lor trebuie să ne pregătim şi ne preg;Him (... ). in aceasi,·1
ordine de idei, recomandarea dv. categorică de a nu angaja armata în uperaţiuni
militare alături de puterile Axei, oricare ar fi Iflgăduielile ce ni s-ar face, are
un caracter de o exclusivitate inacceptabilă".
G4 Ibidem, p. 102.
6.5 Ibidem, p.- 121-123, doc. 19. De remarcat că România a evitat intervenţia militară directă contra Jugosl«viei, cu excepţia, fireşte, punerii la dispoziţie a bazelor de atac pentru armata germană, avertizându-şi, însă, noii ;iliaţi
că nu va admite o ocupare maghiară a Banatului sârbesc.
li6 Ibidem, p. 124-125, doc. 20. I. Antonescu a răspuns la această scrisoare
ln 10 mai 1941 (op. cit., p. 12G-131, doc. 21), declarându-se contrariat ·ae intenţiile agresive antiiugoslave, care i se atribuiau de cei doi fruntaşi politici. Conducătorul Statului reamintea că România n-a intervenit militar în Iugoslavia.
deşi ar fi avut motive suficiente, avimd în vedere atitudinea deloc amic;ilă a
fostului aliat în 1940 şi cererile repetate de ajutor, venite din partea minorită
ţilor române din sudul Dunării supuse unui proces intens de deznaţionali
zare promovat de sârbi. 1n plus, remarca Generalul, exemplul lui Simovic nu
era de urmat pentru vecinii săi.
fJ1 Jbidem,
I. Antonescu reaminteşte interlocutorului său că lumea veche
a democraţiei ineficiente s-a prăbu~it ~i se conturează o evoluţie totalmente
opusă celei de pânfi atunci, la care România se adapta din mers: „Lumea nou;1
este în plămădire; este prematur a judeca rezultatele şi este nedrept a judeca
cu anticipaţie ceea ce nu s-a înf;"lptuit încă definitiv. Experienţa catastrofală ·a
Iugoslaviei şi Greciei demonstrează îndeajuns că politica realistă a Românţei
a avut. deja unul din rezultatele cele mai importante: conservarea patriei. Cre.. dem că aceeaŞi politică va realiza şi mărirea ei ... ". (doc. cit, p. 174).

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

EFORTURI DE ANULARE A

CONSECINŢELOR,

DICTATULUl

431

bulul scrisorii, Ion Antonescu declară că, deşi opiniile sale „sunt absolut ireconciliabile" cu ale interlocutorului său epistolar, totuşi, s-a simţit dator faţă de
opinia publică să pună la punct, încă o dată~ multiplele nedumeriri privind
situaţia internă şi externă a României, responsabilitatea pentru deciziile capitale adoptate, atitudinea faţă de foştii fruntaşi politici, intenţiile sale politicodiplomatice şi militare privind soarta teritoriilor cedate etc. 1n capitolul rezervat
politicii externe, Ion Antonescu afirmă categoric: „Regimul actual nu recunoaşte
graniţele actuale ciuntite şi înţelege si'.i reprezinte, ceea ce a făcut şi până acum,
legitimitatea revendicărilor româneşti tota~e în care intră şi integrarea graniţelor
sfârtecate"te. Referindu-se la orientare:i de perspectivă a politicii externe româneşti, Generalul declara ritos: „Atitudinea .guvernului nu poate fi decât una
singură: principial nu putem refuza colaborarea, chiar şi militară, în cadrul
legăturilor externe pe care le-am făcut şi pe care ţin~m să le respectăm cu loialitat.e şi sinceritate deplină ( ... ) Efrctiv, dorim să participăm la orice acţiune
menită să dea satisfacţie revendicărilor noastre naţionale. Aceste revendicări sunt.
integrale, privind pe toţi rom.'mii rămaşi peste hotare. (Remarc în treacăt, că
dumneavoastră aveţi în vedere numai problema Ardealului cedat). Satisfacerea
lor este posibilă numai în cadrul uctualei noastre orientări politlce externeG9
(subl. ns.).
Replica argumentată a lui Iuliu Maniu a venit abia peste o lună, la 18
Iulie 1941'0 , când operaţiunile militare pentru eliberarea Basarabiei şi nord.ului
Bucovinei erau aproape încheiate şi se profila acut continuarea campaniei armatei române dincolo de Nistru, în adâncimea teritoriului sovietic. tn prima parte
a scrisorii, Iuliu Maniu atrăgea „atenţiunea" celor doi Antoneşti că intenţiile
lor - ulterior materializate - de reorganizare administrativ-economică a Basarabiei şi nordul Bucovinei pe bază militară hipercentralizată constituie o greşeală, „angajează viitorul şi poate fi plin de consecinţe", continuând, involuntar, erorile săvârşite de guvernările anterioare, cu excepţia celei naţional-ţără
niste, care „au privit Basarabia şi Bucovina ca o colonie şi le-au încătuşat
lntr-un sistem centralist care a împiedicat orice posiblitate de autoadministrare.
Cele două provincii au fost inundate de funcţionari din regat, necunoscători ai
-oamenilor de acolo; aceştia s-au prefăcut în adevăraţi satrapi ai populaţiei şi
au stârnit numeroase nemulţumiri ( ... ) Nu poate fi indicată decât o singură
procedură, aceea de a introduce imediat o descentralizare administrativă, pusă
in lucrare de o::imenii localnici, pe răspunderea lor 7I.
ln partea a doua, ultima, a scrisorii, Iuliu Maniu abordează lucid şi realist
caracterul participării armatei românE la războiul antisovietic, apreciind că,
prin „hotărârea de a intra în ~cţiune împotriva cotropitorilor, tindem la eliberarea Basarabiei, Bucovinei şi a unui colţ din Moldova de nord. ( ... ) Lupta
armatelor române pentru recuperared lor, nu este prin urmare agresiune, cu
intenţia de cucerire, intenţiuni care trebuie să ne fie străine, ci urmarea unei
invazii care trebuia respinsă din primul moment". Judecând în calitate de om
politic consecinţele pe termen lung ale deciziei de a depăşi frontiera Nistrului,
I. Maniu se simte dator („ca nu cun:va să fiu acuzat de reticenţe, de eschivare,
~au de lipsă de vigilenţă") să protesteze categoric împotriva angajării României,
alături de Axă, într-un război de agresiune: „Nu este admisibll să ne prezentăm
ca agresori faţă de Rusia, astăzi aliata Angliei, probabil învingătoarei, pentru
00

m Ibidem, p. 173.
tB doc. cit., p. 160.
10 Ibidem, p. 190-199, doc. 25. De menţionat că, 1?,rintr:> scrisoare din
1j iulle 1941, I. Maniu motivase întârzierea răspunsului sau prm aceea că nu
vroia să răpească, în împrejurările date. timpul comandantului suprem al armatei
române, angajat în lupta pentru eliberarea provinciilor din Est: „Astăzi, când
armata română îşi varsă cu atâta al:oundenţă sângele ei românesc pentru intre.girea patriei şi gloria naţiunii române, nu pot să intru în polemică cu acela
care este chemat să ducă oştirea rGmână la izbândă. Voi răspunde, domnule
general, la timp. Orice păreri am, ele sunt puse în slujba celui mai desavârşit
ţ>atriotism. Să ne refacem hotarele ţării compromise de o dictatură octroiată;
.aceasta este deviza zilei de azi" (Ibidem, p. 188-189, doc. 24).
n Ibidem, doc. 25, p. 190-191.
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alt motiv decât Bucovina sau Basarabia, în tovărăşie de arme cu Ungaria şi cu
Axa, care ne-au rupt printr-un act arbitrar, neratificat de nimeni, o parte importantă a ţării noastre, vătămându--ne teritoriul, mândria şi onoarea noa5tr:·1
naţională. Chiar şi tovărăşia de arme de până acum, impusă de împrejurări, este
cât se poate de supărătoare, câtă vreme încă nu am primit nici o satisfacţie în
problema Transilvaniei ( ... ) Ar fi prea pretenţios să credem că continuarea
războiului germano-rus ar depinde de colaborarea noastră, precum este nu mai
puţin pretenţios să proclamăm noi, România, război sfânt contra Rusiei pentru
organizarea sa internă, de stat şi socială. Războiul sfânt, militar şi politic, sii-1
purtăm pentru România Mare, cu toate provinciile sale. Nu avem nici un soldat român de sacrificat pentru scopuri străine. Trebuie să cruţăm armata noastră pentru scopurile noastre româneşti, care sunt multe şi mari ~i. de tragică
actualitate"72_
Fără îndoială că, dacă Iuliu Maniu ar fi ştiut despre oferta necondiţionati't
de participare la războiul contra Rusiei, făcută de Jon Antonescu FUhrerului, la
Munchen, în 12 iunie 1941r.i, tonul scrisorii din 18 iulie ar fi fost altul, mult mai
tranşant. Aceasta cu atât mai mult, cu cât Hitler, la oferta lui I. Antonescu.
replicase că .„el nu l-ar ruga în nici un caz pe Anonescu să îi acorde sprijin",
deoarece „armata germană ar fi înzestrată cu cele mai bune mijloace cnre ;nr
existat vreodată în istorie şi ar câştiga deznodământul în mod precis în favoarr&>a
sa"7 4 • Hitler îl asigura, totusi, pe I. Antonescu că, la sfârşitul războiului, România va primi despăbugiri fării „delimitări din punct de vedere teritorial" 75 .
--De remarcat că, în varianta lungă a replicii lui Iuliu Maniu la răspunsu.I
lui Ion Antonescu din 22 iunie 1941'8, acesta răspunde detaliat, in patru capitole, respingând punct cu punct toate criticile „adanci jignitoare şi complet
neîntemeiate" pe care Generalul i le adusese cu privire la atitudinea partidelor
politice faţă de problema naţională. Astfel, la afirmaţia lui I. Antonescu C.-1
Iuliu Mniu s-ar interesa numai de chestiunea Transilvaniei, neglijând soarta
celorlalte provincii pierdute, şeful P.K.Ţ. răspunde că aceasta este „cu desăvârşire
neîntemeiată'', atât partidul său, cat şi el personal, având „toată solicitudinea
faţă de Transilvania, dar şi p~ntru celelalte provincii româneşti". !n acest sens,
se reamintesc toate declaraţiile de protest anti-ultimatum ale P.N.Ţ. din iulie1940, precum şi atitudinea constantă, demonstrată de P.N.Ţ, şi guvernele s:ile
faţă de provinciile din Est: „Afirm categoric, că ori de câte ori s-a pus aceastfi.
problemă, noi nu am pierdut nici un singur prilej de a ne manifesta soficituclinea şi nu am neglijat nimic din ce se putea întreprinde în interesul integri1rii
şi consolidării lor definitive în cadrul statului românesc întrcgit77.
Cu aceeaşi vigoare sunt respinse acuzaţiile nedrepte că Iuliu Maniu „considera în
mod superficial problema întregirii noastre teritoriale", arătându-se că, dimpotrivă, în permanenţă, s-au iniţiat acţiuni de sprijinire a acestui efort naţio
nal-bloc;ite, însă, de autorităţile regimului antonescian (cazul interzicerii adu12

Ibidem

p

195-196;

Despre caracterul

participării

armatei

române la

războiul din 'Est: dincolo de Nistru, şi consecinţele acesteia a se vedea şi
Gh. Barbul, I. Solacolu, Schimbarer1
Antonescu, Iaşi, 1995, p. 138-151.

alianţelor

României.

De

la Titulescu

la:

73 Antonescu-Hitler. Coresp'mdenţii şi întâlniri ... , p. 93-107, doc. 15: „Poporul român :ir fi gata s[t măr~ăluiasci'i pân<i la moarte alături de Axă, deoarece
are încredere absolută în simţul de dreptate al Fiihrerului (... ). El (Antonescu
- n.n.) ştie c[1 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 veait
pentru a pune la dispoziţia Fiihrerului pentru realizarea acestui pas toate forţele
auxiliare militare, politice şi sociale ale României (... ) El nu e politician şi·
diplomat. S-a născut soldat şi rămâne soldat". (doc. cit., p. 93 şi 95).
14 Ibidem, doc„ cit„ p. 102.
7'' Aceste promisiuni s-au materializat, ulterior, prin tratatul de b
Tighin:i
din 30 august 1941, în baza d'1ruia România primea Transnistria, parte a Ucrainei
şi izvor al unui perpett1u conflict teritorial cu
acest vecin (Ibidem, nota 36h
76 Epistolarul
Infernului .. , p. 201-240, doc. ·27; A Simion, Preliminariii
politico-diplomatice._ .; p. 210-213.
î7 Ibidem, doc. cit., p. 203.
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nării

de protest de la Alba Iulia şi al suspendării funcţionării Asociaţiei „Pru
Transilvania"): „Cenzura dirijată de dumneavoastră împiedică orice examinare
serioasă ori înfierare sentirnentală a atrocităţilor maghiare şi a năzuinţelor lor
neomeneşti, aceasta în aşa măsură că ea a oprit chiar reproducerea în fruntea
unui ziar a imaginii geografice a Rcmâniei Mari, câtă vreme ungurii au :facut.
şi fac şi astăzi cea mai deş.1nţată propagandă pentru harta Ungariei lor istorice"78.
in capitolul III al scrisorii sunt respinse cu indignare afirmaţiile „adanc
jignitoare pentru noi şi pentru toate partidele vieţii noastre publice", făcute de
Ion Antonescu în citata scrisoare, ş1 se apără cu argumente istorico-morale,
regimurile democratice: „Procedurile abuzive şi acţiunile condamnabile nu .formează
monopolul democraţiilor. Oimpotriva, rewmurile democratice au Cost
introduse şi pentru extirparea imoralităţilor reglÎmurilor despotice ~i totalitare. ( ... ) ln fine, când vorbim despre partide şi despre totalitarism Ia n<JI,
trebuie să constatăm că regimurile ck partide au adus României independenţa,
regalitatea şi unitatea naţională ( ... ), iar regimurile totalitare, prin politica lor
au ciuntit şi au adus-o în starea trhtd. ln care se găseşte" 7 ! 1 •
Punctul culminant al observaţiilor critice la adresa regimului antonescian
este atins în capitolul IV - consac!'at politicii economice şi relaţiilor cu Germania -, amintindu-i-se Conducătorului Statului că nu a reuşit să îmbunătă
ţească greaua moştenire preluată după lovitura de stat din septembrie 1940:
„Dv. aţi primit succesiunea unei stări, pe care dacă nu aţi răsturnat-o de l:i
început, opunându-vă atunci când se mai putea evacuării Ardealului - aţi fost
silit să o acceptaţi şi să o serviţi pân:i la capăt şi pană în toată mizeria ei ba,
mai mult, aţi subordonat ţara i1:1tereselor economice ale Germaniei, ceea ce
prefigureazii un viitor sumbru"JU... „Dv. vorbiţi de colaborare germano-romană.
Istoria va vorbi despre capitularea românii faţi'i de germani. Politiceşte ~i economiceşte aţi deschis porţile ţării. Şi istoria reptându-se aidoma, sunteţi ca
şi regele Carol II, sortit şi cu atât mai mult silit cu cât credinţa însăşi vi't
este aşa, să cedaţi mereu, pe cale economică, .Pentru a vă menţine regimul
politic ameninţat, ca şi regimul trecut, de aceiaşi legionari" 81 . Totodată, Iuliu
Maniu îl atenţionează pe General că epuizarea capacităţii militare a României,
în războiul prelungit din Est riscă să compromită rezultatele aşteptatului conflict
militar cu Ungaria, în Ve~t. pentru Transilvaniao2.
ln finalul scrisorii replică, preşedintele P.N.Ţ. îi reaminteşte, cu demnitate, lui I. Antonescu că, în dialogul cu reprezentanţii forţelor politice, el
(I.A.) nu poate fi, concomitent, şi „acuzator şi judecător" iar afirmaţiile care
„ating onoarea naţională şi reputaţia celor ce se preocup[1 de ea nu pot rămâne
fără răspuns categoric".

p. 206.
p. 212 şi 214.
p. 216.
I. Maniu îi dezvăluie, necruţător, Generalului fundătura politică
în care a intrat şi dilema politică insolubilă, aproape tragică a carierei sale de
conducător de stat: „Şi ca şi regele Carol II vă veţi plânge până la sfârşit,
deşi aţi suprimat toate libertăţile cetăţeneşti, deşi aţi 111enţinut cenzura, deşi
aţi desfiinţat Parlamentul şi dreptul de activare al opiniei publice libere, şi
mai ales cu toate că spuneţi răspicat că aţi legat destinele neamului nostru de
destinele Axei, şi că regimul dv. este un regim de autoritate făţişă, de into~
leranţă şi de conformism, obligator şi mai strict decât cel anterior, totuşi nusunteţi înţeles şi sunteţi lăsat ~ingur în faţa sarcinii ce aţi prim:it (1 .. ) Eut nu
vă contest nici dragostea de ţară, nici conservatismul dv. pios, nici tremurul
de fiecare zi al sufletului dv., îngrijorat de îndeplinirea misiunii ce v-a revenit.
Vă rog însă să nu săvârşiţi greşeala înaintaşului dv., care s-a mulţumit cu
părerea lui exclusivă şi cu aceea a câtorva, care, dacă nu i-o inspirau, i~o repetau, spre mulţumirea lui" (doc. cit., p. 218-219).
- 82 Din fericire, previziunea lui I. Maniu, în cee;i ce priveşte ·dotare;i cu
armament şi muniţie a armatei române, nu s-a adeverit, aşa cum a demonstrat
campania din Vest, după 23 august HJ44 (vezi ~i Ibidem, p. :!40, nota 20 observaţia judicioasă a lui M. Pelin).
Ibidem,
Ibidem,
eo Ibidem,
BI Ibidem.

îB
7!J

28 -

Acta Mvsel Porolisseosis, voi. XX, 1996
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Pe aceeaşi linie de conduită s-au desfăşurat şi celelalte dialoguri epistolareBJ, din 1941 şi 1943, purtat de Iuliu Maniu şi C. I. C. Brătianu cu Ion Antonescu (devenit, din august 1941, mareşal), acesta din urmă respingând cu obstinaţie orice sugestie sau observaţie critică privitoare la politica internă şi externă
a regimului său şi, în acelaşi timp, acuzându-şi interlocuitorii de starea dezastruoasă în care ar fi adus ţara prin politicianismul lor iresponsabil: „Dv. îndrăz
niţi să-mi faceţi proces pe ce are să se întâmple. Eu vă răspund, domnule Bră
tianu, cu procesul celor ce s-au întâmplat" 8~. După dezastrul de la Stalingrad,
tonul scrisorilor Mareşalului s-a mai calmat, deşi n-au lipsit nici alte momente,
când, iritat de adeverirea previziunilor celor doi oameni politici privind desfăşurarea războiului în curs şi situaţia dificilă a României în perspectiva încheierii lui, Ion Antonescu a „recidivat'', refuzând orgolios să-şi recunoască eroarea
de a fi mizat exclusiv pe „mâna" Germaniei. De altfel, aproape totdeauna când
i se aduceau la cunoştinţă plângeri din Transilvania cedată, nu scăpa ocazia
să-i acuze pe politicienii Ardealului, grupaţi în jurul lui Maniu, de laşitate, interese meschine şi demagogie. Astfel, impresi'1nat de situaţia românilor din Transilvania cedată, Ion Antonescu a pus următoarea rezoluţie pe un memoriu
5emnat de intelectuali din Cluj, Oradea, Satu Mare, Bistriţa, Dej, Năsăud: „Teribil strigăt de durere. Groaznică soarta am avut să-l aud şi să nu pot face nimic.
Vinovaţii unor greşeli cu consecinţe atât de tragice, în loc să stea pe loc să
ispăşească alături de victimele pe care le-au înşelat 20 de ani şi care pătimesc
crunt astăzi, s-au refugiat, stau la Bucureşti, se chivernisesc prin afaceri ( ... )
D-nii Maniu, Boilă, Valer Pop, Mihai Popovici şi alţii trebuiau să rămână acolo
să organizeze, să apere pe acei la a căror aruncare în cea mai groaznică sclavie
au contribuit, alături de ai noştri Tătărăşti, Manoileşti şi Gigârţi nu mai puţin

vinovaţi "85.

Ibidem, p. 242-362, doc. 20 - Scrisoarea lui Iuliu Maniu către mareAntonescu, referitoare la plebiscitul organizat de guvern (8 noiembrie 1941);
doc. 30 - Scrisoarea lui C. I. C. Brătianu (Dinu) către mareşalul Antonescu,
privind situaţia internă şi externă a României (24 noiembrie 1941); doc. 32 Scrisoarea adresată de C. I. C. Brătianu (Di.nu) şi Iuliu Maniu mare.şalului
Antonescu privind necesitatea încetării participării în războiul din Est (19 decembrie 1941); doc. 32 - Scriso'1rea adresată de Iuliu Maniu lui l\Iihai Antonescu, referitoare la situaţia din Transilvania neocupată (22 februarie 1942); doc.
34 - Răspunsul mareşalului Ion Antonescu la scrisorile succesive ale lui C. I. C.
Brătianu (29 octombrie 1942); doc. 34 Replica lui C. I. C. Brătianu la răspunsul
mareşalului I. Antonescu din 29 octumbrie 1942 (14 noiembrie 1942); doc. 36 Scrisoarea adresată de I. Antonescu lui Iuliu Maniu, referitoare b gestiunea
Consiliului de Patronaj, 9 decembrie 1942.
&l Ibidem, p. 335, doc. 34. Vizibll nervoi; şi îngrijorat de ştirile proaste de
pe front, I. Antonescu răspunde, în această scrisoare, pe un ton extrem de dur,
impunând gratuit lui C. I. C. Brătianu şi lui Iuliu Maniu toate relele perioadei
interbelice, inclusiv un presupus comportament demagogic, manifestat după 1
septembrie 1940: „Exasperat de sistemul dv. şi al d-lui Iuliu Maniu de a mă
dojeni şi dădăci la scurte intervale de timp, după cum aţi dojenit şi dădăcit pe
atâţia alţi conducători de guverne, pe care i-aţi inventat şi pe care i-aţf răs
turnat după ce v-aţi făcut treburile, vă voi răspunde după cum meritaţi. Vă voi
răspunde aşa cum merită vinovaţii şi îndrăzneţii să li se răspundă. Vă vor
răspunde armata şi poporul care au astăzi altceva de făcut, dar care să nu
credeţi că v-au uitat. Am pus 20 de secole să facem România Mare. Aţi prăbu
şit-o mişeleşte în 20 de ani si acum îndrăzniţi să mă acuzaţi de greşeli şi de
nepricepere pentru că nu am refăcut-o în 2 ani? Poftiţi şi refaceţi-o dv. Eu am
ncut destul pentru lin om, faceţi restul". (doc. cit., p. 334): Consideraţi interesante şi utife despre caracterul, tonul şi eficienţa dialogului epistolar Ion Antonescu - liderii P.N.Ţ. şi P.N.L., Iuliu Maniu, respectiv C. I. C. Brătianu, face
'i A. Simion în Prelimin.arli polttico-dlplomattce. . . p. 192-224. Nu lipsesc,
totuşi, din comentariu, aprecieri forţate, „pe linie", conform standardelor cenzurii.
85 Arh. Stat. Bucureşti, fond. P.C.M., dos. 40/194!, f. 38-39, cf. Ion An.totlescu. Secretele guvern4rU• •.. , p. 131.
s:i
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Dezastrul de la Stalindgrad a antrenat în România - ca şi în celelalte state
ali<1te din Axă (Italia şi Ung-Jria) - o serie de atitudini şi acţiuni politicodiplomatice imediate, prin care, în pl:'rspectiva posibilei catastrofe finale, se încerca evitarea împărtăşirii aceleiaşi soarte cu a Germaniei
principala responsabilă de deslănţuirea conflagraţiei mondiale în curs.
ln această serie se înscriu, astfel: 1). discursul pacifist81\ cu aluzii str;1zevii
la necesitatea reorientării politidi exte1 ne româneşti, rostit - fără acceptul Mareşalului de regele Mihai I la recepţia oferită şefilor misiunilor diplomatice
din România, cu ocazia Anului Nou 1943, ceea ce a stârnit o reacţie furibund<i
din partea Conducătorului Statului, ma! ales că i se ceruseră explicaţii de către
Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureşti; 2). tensionare<18 1
raporturilor româno-germane - prin imputări reciproce de comportament necamaraderesc, chiar iloial, pe front -, cu greu aplanatil în timpul celor rlouă
întâlniri Hitler-Antonei;cu din 10-12 ianuarieH" şi 12-13 aprilie HJ43~!1 ; 3). încercări
eşuate de
normalizare a raporturilor romano-maghiare (ianuarie-iunie
1943) 00 ; 4). vizita lui Mihai Antonescu vicepreşedinte al Con~iliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Străine -, în Italia (iunie-iulie 194:1) 111 , cu ;,copul
de a tatona iniţierea unor acţiuni comune în vederea încheierii urgente a unC'i
păci separate cu anglo-americanii.
De remarcat c;i tensionarea raµorturilor romano-germane în prima parte·
a anului HJ43 nu constituia o noutat€, ci, mai degrabă, o accentuare a unei ~tari
latente de nemulţumire reciprocăH'l, apărută imediat după declanşare;1 războiului
în Est şi alimentată continuu până h> momentul Stalingrad. Pe de altă parte,
România considera că Germania manifesta incft· un partizanat pro-maghiar vizibil în chestiunea Transilvaniei şi, în acelaşi timp, solicita nejustificat sporirea
efortului militar - mai ales uman - al României în Est, în vădită disproporţie
111; A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 234-236; Gh. Barbu!,
op. cit. (ed. rom.), p. 89; A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 206.
87 Antonescu-Hitler. Corespondenţi! şi întâlniri ... , I, p. HJ5-215 (doc. 4î·50), vol. II, p. 58-61 (doc. 54-56); Gh. Barbul, op. cit., p. 86-89: „Camaraderia
între Wehrmacht şi armatele celorlaltp naţiuni era în~ropată sub ruinele ofensivei eşuate"; A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 200-202.
BB Antonescu-Hitler. Corespondc.nţii şi înt6.lniri .. ., II, p. 9-57, doc. 52-53.
Antonescu a profitat de ocazie pentru a atrage atenţia Fuhrerului asupra problemei Transilvaniei în noile împrejw·ări ivite după pierderile grave din E!>t:
„Azi România se găseşte cu puterea sa militară grav redusă (... ). in aceeaşi
vreme, Ungaria are încă 22 de man unităţi (corpuri de armat;'\. ::;i divizii) intacte, care apasă asupra României şi graniţei Transilvaniei de Nord" (loc. cit.).
89 Ibidem, p. 63-91, doc. 59-61. Pentru a elimina suspiciunile lui Hitler
privind reorientarea politicii externe româneişti în direcţia desprinderii de
Germania - semnalele despre atitudinea şi tatonările lui Mihai Antonescu i;;i
Iuliu Maniu, în acest sens, se înmulţiseră îngrijorător -, I. Antonescu a declarat: „Fuhrerul va putea vedea câ România îsi va continua drumul alături
de Germania, până la sfârşitul războiului. (... )
asemenea, Antonescu dore11te
să profite de ocazie şi s<i comunice Filhrerului că nu va lua niciodat<i vreo
iniţiativă fără a-i da lui de ştire'". (Ibidem, p. 72); A. Hillgruber, op. cit. (ed.
rom.), p. 208-209.
ro Punctul culminant al încercărilor de apropiere româno-maghiară a fost
atins prin misiunea lui Banffy Istvan la Bucureşti (18-23 iunie 1943). ln curs.ul
acesteia, emisarul maghiar a avut dhcuţii oficiale (cu Gheorghe Mironescu) şi
secrete (cu Iuliu Maniu,, constatându-se că divergenţele de opinii privinq wartn
Transilvaniei sunt ireconciliabile. (Vezi: A Simion, op. cit., p. 296-307!.
91 Ibidem, p. 293-296.
P'l D. Şandru, ş.a., în AIIA, XXIII,11, 1986, p. 201-229.
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cu cel al Ungariei, care-şi rezerva, astfel, forţele pentru realizarea obiectivului
vizat de două decenii: refacerea Ungariei Mari93. Pe de altă parte, Germania,
antrenată cu toate forţele în războiul din Est, era nemulţumită şi iritată de continuarea şi exacerbarea disputei - pe teren diplomatic şi propagandistic - dintre România şi Ungaria pentru Transilvania94 , ceea ce diminua contribuţia celor
două state la efortul de război al Axei.
începând din luna septembrie 1943, după înfrângerile grave suferite de Axă
pe frontul din Est şi pe cel mediteraneean (bătălia de la Kursk-Orel şi, respectiv, debarcarea anglo-americanilor - fără mari dificultăţi - în Italia meridională, urmată de ieşirea Romei din Pactul Tripartit şi de bombardamentele
aeriene asupra zonei petroliere Vale"l Prahovei), la Bucureşti devenise dar că
războiul alături de Germania era, din punct de vedere militar, definitiv pierdut
şi că România trebuia să întreprindă, fără întârziere, demersuri pe cont propriu
pentru încheierea unei păci separate cu Aliaţii. Această pace trebuia, în viziunea
guvernului antonescian - de conivenţă cu opoziţia unită Maniu-Brătianu - ,
să asigure ieşirea onorabilă din alianţa sinucigaşă cu Germania şi salvarea patrimoniului teritorial naţional.
In perspectiva apropierii iminente a frontului de graniţa nistreană şi a
posibilei pierderi din nou a Basarabiei şi a nordului Bucovinei, redobândirea
Transilvaniei cedate în 30 august 194(' devenea de stringentă actualitate, impunând cu necesitate devansarea Ungariei în cursa diplomatică pentru câştigarea
bunăvoinţei Aliaţilor. !n consecinţă, această problemă a constituit unul dintre
punctele cheie ale dificilelor tatonări 95 româneşti pe lângă Aliaţi, desfăşurate
timp de aproape un an la Ankara, Stockholm, Berna. Madrid, Londra, Cairo,
Washington, Moscova, etc .... Capii regimului antonescian şi şefii opoziţiei Maniu-Brătianu au putut, astfel, să constate că, în pofida tuturor tergiversărilor,
ambiguităţilor şi exigenţelor dure ale Aliaţilor în special U.R.S.S. -, în
chestiunea transilvană se întrevedea o rezolvare favorabilă96 pentru România,
datorită atitudinii de respingere principală de către statele coaliţiei antihitleriste
a modificărilor teritoriale impuse de Germania după 1 septembrie 1939.
Pe alt plan, în problema Transilvaniei, mareşalul Ion Antonescu, conştient
de importanţa participării Rom:îniei la războiul din Est, precum şi de prestigiul
său personal în ochii Fi.ihrerului, şi-a înteţit demersurile pentru a obţine din
partea Germaniei - rămase garant unic - anularea celui de-al doilea <irabitraj
vienez. Astfel, invocând, din nou, drepturile istorice legitime şi imprescriptibile
ale României asupra întregului Ardeal, meritele câştigate de armata_ română
tn războiul din Est, alături de Germania, schimbarea radicală a contextului internaţional şi importanţa majoră acordată de opinia publică internă reparării acestei injustiţii flagrante, tn Memorandumul 01 trimis de Mareşal, Fiihrerului (septembrie 1943) se reitera că „arbitrajul" din 30 august 1940 a fost o „primă de
Incurajare dată Ungariei"98 pentru simpatia declarată, până atunci, faţă de politica Axei. Evoluţia ulterioară a evenimentelor a demonstrat, însă, indiscutabil,
că „Actul de la Viena a fost născut mort"!l! şi că era de datoria Germaniei să
declare caducitatea acestuia, mai ales că un adversar de talia Marii Britanii

Ibidem, p. 203-229.
Invocând necesitatea imperioasă de coeziune între aliaţi pe timp de
Berlinul evita cu abilitate rt>deschiderea dosarului dificil al Transilvaniei ....'.... considerat, pentru moment, rezolvat prin actul din 30 august 1940 - ,
dar lasă să se înţeleagă că, la momentul oportun, ar putea recurge la o asemenea soluţie drept recompensă pentru unul dintre cei doi aliaţi, care manifest.?.se mai multă loialitate şi disciplină de act.June în război.
95 A se vedea, pe larg: A. Simion, Prelimixarii politico-diplomatice .. „ p .
.320-414.
96 Ibidem, p. 349-365.
w Antonescu-Hitler. Core~pondenţll şi fntâlniri . .•, .II, p. 106-119, doc. 63.
IJ8 Ibidem, p. 109.
99 Ibidem, p. 111.
9'J
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reconfirmase public nerecunoaşterea Dic1at:ului, ceea ce punea regimul antonescian în postura penibilă de aliat minor, desconsiderat de propriul partener1ou.
Cum răspunsul explicit al lui Hitler la acest memorandum se lăsa aşteptat
iar situaţia tnilitară la frontiera de est se agrava galopant, obligând regimul
de la Bucureşti să caute febril o formulare de salvare, problema Tl"ansilvaniei
Îh dialogul Antonescu-Hitler, din primăvara şi vara: anului 1944, a trecut pe
planul doi, acordându-se prioritate problemelor privind colaborarea militară pe
un front ce se rostogolea ameninţător spre Dunăre şi Carpaţi. Totuşi, în -cursul
unor noi convorbiri cu Hitler (23-21 martie 1944), Ion Antonescu - profitând
de noua situaţie creată prin intervenţia germană în Ungaria - a cerut retragerea trupelor maghiare din regiunile estice (intrândul secuiesc, în special), pentru a pregăti retrocedarea lor către România. Cum această retrocedare ar fi
anulat însuşi scopul operaţiei militare proaspăt executate, i s-a răspuns diplo-niatic că, re fapt, Ungaria de est este zonă -germană de ocupa·ţie şi că trupele
maghiare din regiune sunt subordonate comandamentului zonal german. „Astfel
- notează A. Hillgruber - Hitler, aflat, fără îndoială, într-o situaţie dificilă,
tl lăsat totuşi să-i scape ultima posibilitate de a lega puternic România de
cauza germană prin cedarea întregit Transilvanii şi de a lua în felul _acesta
pikţii adverse cel mai important gaj pentru o schimbare de fond a Rom!iniei"101
(subl. ns.).
Deoarece tatonările cu Aliaţii se prelungeau peste măsură şi nu existau
semne că se va putea semna curând un acord salvator, opoziţia şi-a reluat „asaltul" epistolar asupra Conducătorului Statului, cerându-i să se decidă neîntârziat
asupra ieşirii României din răi.boi: „Exemplul debandadei trupelor germane de
pe frontul românesc este contagios şi va da naştere la slăbiciuni 1în armata
noastră. Dar, mai presus de toate, nimeni în România nu mai are încredere c;'t
·am putea printr-o acţiune militară câştiga ceva din ce am pierdut şi toţi sunt
<;onvinşi că dacă, cât mai este timp, nu facem o înţelegere cu cele trei puteri
-aliate, România va suferi enorme daune şi bombardări, iar la încheierea păcii
se va găsi într-o situaţie tragică. Suntem în ceasul al 12-lea şi asupra dv. cade
toată răspunderea dezastrelor ce ne aşteaptă"102.
Mizând, în continuare, pe o ipotetică „îndulcire" a condiţiilor de pace fără să ştie că soarta României în ansamblul planurilor strategice aliate (zonă
sovietică în operaţii) fusese hotărâtă în mai-iunie 1944 -, ,guvernul antonescian
şi opoziţia au aşteptat zadarniclOJ un semn de bunăvoinţă din partea angloamericano-sovieticilor, în timp ce pe front, situaţia se agrava vertiginos, ameninţând cu transformarea întregii ţări în teatru de război.
100 Memorandumul fusese redactat şi sub impresia scrisorii din 12 august,
semnate de C.I.C. Brătianu şi Iuliu Maniu: „Nu trebuie să uităm că guvernul
britanic, cu care ne aflăm în război, a declarat că nu va ţine seama de arbitrajul de la Viena, pe când aliaţii noştri actuali, care sunt autorii arbitrajului,
îl consideră în vigoare, şi că nu este admisibil să continuăm a lua parte la
conflictul actual mondial în contra democraţiilor de la care putem spera ocrotirea intereselor noastre naţionale şi spirituale". (Epistolarul Inf emului, p. 376,
doc. 42).
101 A. Hillgruber, op. cit., (ed. rom.), p. 220-221. „Precizarea confidenţială
făcută de Hitler într-o convorbire cu Conducătorul Statului român, şi anume că
... pentru el Acordul de la Viena nu mai există», a rămas, nefiind cunoscută
public, fără nici un fel de efect propagandistic" (loc. cit.).
102 Epistolarul Infernului, p. 418. doc. 48 - scrisoarea lui C. I. C. Brătianu
din 6 aprilie 1944. !n finalul ei, se sugerau şi posibilele soluţii imediate: „Trebuie deocamdată să ne degajaţi de a coopera înainte în război şi să trecem în
stare de nebeligeranţi. Trebuie să intraţi ln tratative de armistiţiu, cerând angloruşilor-americani(lor) să înceteze să ne considere ca vrăjmaşi. Dv. vă incumbă
să luaţi înainte măsuri şi, dacă nu o puteţi face, să cereţi Maiestăţii S:ile Regelui să facă un guvern de generali care să caute să salveze ceea ce mai poate"
(doc. cit.).
103 A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 320-420; A. Hillgruber, op. cit., p. 233-239.
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Ofensiva declanşat.& de sovietic' 1;1 20 august a pus, 13rutal, capăt ace-;tei
iluzii, prelungite nefiresc, obligând reaimul antonescian şi opoziţia _uniti\ (in
întregul ei) să facf1 pasul decisiv pentru încheierea armistiţiului 104 . In acea~Ui
acţiune contra-cronometru mai rapidt"1 s-a dovedit Opoziţia Unită, grupată în
jurul regelui Mihai I, care a declanşat în după-amiaza zilei de 23 augu!>t 1944icr.
lovitura de stat, soldată cu arestarea capilor regimului antonescian, desprinderea.
în imprejurările binecunoscute, de Germania şi trecerea de partea coaliţiei antihitleriste. Se punea, astfel, capăt „camaraderiei" de aproape 4 ani cu Germania
hitleristă şi se intra, pentru patru delenii şi jumătate, sub flamurile „prieteniei
frăţeşti" cu U.R.S.S., perioadă care a marcat definitiv istoria României în aceast[t
ultimă jumătate a secolului XX: utopia comunistă de tip bolşevic.
In deznodământul cunoscut al acţiunii de la 23 august 1944, poziţia armatei
române a fost de importanţă capitala, eliminând, de la început, spectrul unui
război civil, de care ar fi profitat ir. detrimentul Romaniei -, paradoxal, atât
Germania, cut şi U.R.S.S. Ion Antone„cu n-a înţeles până în ultimul moment refuzând să accepte evidenţa - că, în rândurile organismului militar, reformat
de el, coşmarul înfrângerilor succesive din 1943-1944 erodate, de sus până )os,
orice încredere în utilitatea unei ultime rezistenţe pe linia Carpaţi-Focşani
Nămoloasa-Brăila, pentru a permite regimului de la Bucureşti găsirea unei soluţii politico-militare 1-1cceptabile. Aşa SI:' explică de ce defetismul în masă, manifestat de armata română pe frnntul din Moldova în zilele de 20-22 august, c>ra
pus de Mareşal excllusiv pe seama nemulţumirii cvasiunan·i•nw din România
faţă de menţinerea în vigoare de către Germania a prevderilor Arbitrajului de•
la Viena. Astfel, într-o discuţie confidenţială cu generalul Hans Fries~ner, c11mandantul Grupului de armate „Ucraina de Sud" (21 august 1944), mareşalul Ion
Antonescu a răspuns, la temerile manifestate de acesta în legătură cu viitorul
apropiat al cooperării militare germano-române, următoarele: „Domnul Ribbentrop - deci Germania - a smuls diu trupul României leagănul poporului român, Ardealul de nord şi l-a dat Un&ariei, care nu avea asupra lui nici un fel
di::.._drepturi. Eu vorbesc de domnul von Ribbentrop, deoarece la Viena Mus!>olini, Ciano şi în general Italia nu mai contau, cum nu au mai contat nici in
anii care au urmat. ( ... ) Credeţi oare dumneavoastră, Excelenţă, că cetăţeanul
român simplu, soldatul şi ofiţorul rorr.ân dintre care mulţi au în Ardealul cedat
Ungariei părinţi, fraţi, surori, rude şi avere; care sunt în mod sistematic jefuiţi,
închişi batjocoriţi şi ucişi de către unguri şi aceasta în ciuda tuturor intervenţiilor mele pe lângă condu·~erea germană ( ... ) nu-şi pun întrebarea de ce
aliatul României în lupta împotriva Rusiei le permite ungurilor toate acestea'!
De ce acest aliat nu declară în mod public că nu mai recunoaşte arbitrajul
nedrept de la Viena ca un angajament? ( ... ) )n ce stare se afhl acum sufletul
po;Jorului român, dat fiincf .1cest tratament, dacă de partea Aliaţilor propaganda îi împuie zilnic urechile cu asigurări că România va fi restabiliff1 iar[1~i
în drepturile sale teritoriale de care a fost lipsită la Viena de diplomaţia germană?·•106. lnfuriat peste măsură de lipsa de combativitate a trupelor romcine
în faţa ofensivei sovietice, Ion Antonescu a intenţionat - în timpul Consiliului
de Miniştri (restrâns) din dimineaţa zilei de 23 august 1944 - să dea un blnm
~ever întregii armate, dar. în final, s-a răzgândit şi, ulterior, a refuzat liă detalieze motivaţia acestei ieşiri 11econtrolateJ01 • În orice caz, această atitudine de
104
105

23 August HJ44. Doc ... , II, p. 405-406, doc. 666.
Ibidem, p. 406-412, doc. 667-G71; Gh. Buzatu, coord., Actul de la 23
August 1944 în context intern:iţional. Studii şi documente, Bucureşti, 1984; Idem
şi colab„ Din istoria unei zile, Iaşi, 197!!; Pentru o imagine de ansamblu a problematicii 23 august 1944 în istoriografia românească din anii 1984, 1989, a se
vedea: Bibliografia istorică a Homânic:1, VII, 1984-1989, Bucureşti, 1990, p. 309312.
106 A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 475-476, apud H~ms
Friessner. Verratene Schlachten, p. 76-80.
JU7 Procesul mareşalului Antonesc:i .. „ ed. M.-D. Ciucă. I, p. 218-219: „Jon
Antonescu: Domnule Preşedinte, eu găsesc - m<l iertaţi că vă spun - pentru
neamul românesc, că nu este bine să dezbatem această problemă. Pentru onoarea
neamului rom<înesc ( ... ) Un om la supărare spune foarte multe. Niciodată
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oră a armatei române a constituit argumentul lloW.râtor pentru decizia
lui I. Antonescu de a se desprinde „în mod loial" - după spusele ~ale - de
Germania, în cel mult o zi („ ... eu i-am dat 24 ore domnului Clodius. Dacă în
24 de ore nu primeam răspunsul, eu ieşeam din război")IOU şi de a negocia cu
Aliaţii (U.R.S.S.) un armistiţiu fără ocuparea teritoriului de către trupele străine.
Proiectata rezistenţă pe linia Carpaţi-F.N.B., era menită - în intenţia Condu·cătorului Statului să-i ofere un att.. în aceste negocieri. Ca şi în cazul sudului
Transilvanic, unde se pregătiseră linii succesive de rezistenţă (puteau fi utilizate
şi ca bază pentru contraofensivă) în faţa unui probabil atac maghiar, păstrarea
aliniamentului Carpaţi-F.N.B. avea în concepţia Mareşalului rolul de
argumcn·t esenţial în obţinerea unul armistiţiu acceptabilloo.
Răsturnarea regimului antonescian în dupa-amiaza zilei de 23 august
prin lovitura de stat a Opoziţiei Unite, grupate în jurul regelui Mihai I -, a
anulat orice posibilitate de a negocia cu sovieticii un ai'mistiţiu militar ~i a
<:reat premizele ocupării militare, fără luptă, a teritoriului n1ţ.ional âc către
Arm:ita RoşiellO, lăsând, însă, relativ operaţionale bazele pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. ln acest context, se poate spune, fără a greşi, că, deşi luptele
pentru eliberarea Transilvaniei cedate nu s-au desfă~urat sub comanda mai:-e.<)alului Ion Antonescu, totuşi el a fost cel care a asigurat - prin pregătirea
temeinică a teritoriului şi trupelor (dotare, instrui;-e şi combativitate adecv<ite
războiului modern) -, în proporţie covârşitoare, succesul acestei operaţiuni militare îndelung aşteptate.
ultimă

a1·mat:l românească n-:i. fost echipată şi înarmată cu un spirit mai bun decât
a fost acolo. Şi ... , nu mai discut mai departe. Puteţi să trageţi cc concluzie
vreţi"; L:i Marele Stat Major erau, totuşi, nemulţumiri (perioada aprilie-mai
1944) faţă de unele ingerinţe în conducerea operaţiilor pe front şi felul cum
decurgea· colaborarea militară româno-germană (Istoria Statului Major General
Român. Documente (1859-1947), Bucureşti, p. 3441-351, doc. 11~-lla).
rna Procesul mareşalului Antonescu ... , I, p. 2rn; Fl. Constantiniu, în RI,
V, 9-10, 1994, p. 877-881.
IO<J Procesul mareşalului Antonescu. p. 21G-217: „Ion Antonescu: Orice armistiţiu şi orice situaţiune se tratează cu un front stabil, pentru că altfel ...
( ... ). tn cadrul problemelor de război se pregătesc din timp linii succesive de
rezistenţă şi se înarmează şi chiar se dotează cu trupe. Aceeaşi situaţiune similară o avem şi în Ardeal. Avem pregătite, în cadrul unui război cu ungurii, dacă
ne-ar fi atacat ei, centre de rezistenţă care erau dotate cu tot ce trebuia. Numai
trebuia să ducem trupele, să poată să ducă lupta înainte. Aceste centre de rezistenţă serveau şi de bază în cazul când treceam noi la ofensivă contra ungurilor, rentru ca să cucerim Ardealul de Nord. Deci, operaţiunea aceasta de a
pregăti rezistenţe succesive, în spatele armatelor care lupt;1, este o datorie rncră
pentru orice comandant militar. Pentru că, altfel, dacă nu le pregăteşte, este
un adevărat criminal de război, pentru că n-a avut perspectivă ş! nu a prevăzut
toate eventualităţile şi nu a preg<ltit ducerea războiului aşa cum trebuia dus.
( ... ) O chestiune de tehnică militară".
110 C-tin Hlihor, în RI, serie nouă, 5, 9-10, 1994, p. 855-874. Autorul afirmă, pe bună dreptate, că momentul loviturii de stat a fost greşit ales şi con-i;c>cinţele s-au văzut imediat: „Că ziua de 23 august 1944 n-a fost momentul oportun din punct de vedere politico-diplc;matic, dar mai ales militar, a demonstrat-o
evoluţia evenimentelor ulterioare şi a recunoscut-o câtEv.:i zile mai tfirziu chiar
unul din autorii (L. Pătrăşcanu n.n.) loviturii de stat. ( ... ) Conse'cinţele insufi-cientei pregătiri politico-diplomatice a actului de la 23 august 1044 înccpe:m să se
înfăţişeze autorilor lui în lumina crudă a realităţii. ( ... ) Nerecunoscute în fapt
de către nici un guvern, ci doar de mijloacele de informare în masă, cu ţara
ocupată şi cu armata de operaţii capturată aproap~ în întregime, noile autorităţi
de la Bucureşti sperau, în august-septembrie 1944, să depăşe<isc;'.i starea de haos
şi confuzie generată de încetarea unilater:ilă a ostilităţilor contra Uniunii Sovietice prin semnarea armistiţiului care le era în continuare refuzat sub diferite
pretexteH - art. cit., p. 860-862.
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Retrospectiva luciM1, eli berat<i d(: tarele diverselor interpretări interesate,
apologetice (pro-antonesciene, pro-monarhiste - se înţelege, aici, şi gruparea partidelor istorice -, pro-comuniste, etc.), aproape ireconciliabile, a actului de la
23 august 1944 demonstreaz[1 că eliberarea Transilvaniei de Nord (în condiţiile
cunoscute, alături de armata sovietică - mai corect spus: în subordinea acesteia).
a fost printre puţinele obiective - poate, singurul! - atinse de autOJ;fii loV.itu.rii
de stat 1ll. Chiar şi acest succes rământ:, însă, sub semnul unui sacrificiu politicodiplomatic şi militar disproporţionat faţă de rezultatul concret. !n fond. ;1n~st
obiectiv fusese urmărit - cu tenacitate, timp de aproape 4 ani - ~i de Iun
Antonescu iar acţiunile sale politico-diplomatice şi militare din vara anului
1944 vizau, în principal, semnarea unui armistriţiu negociat cu Aliaţii, care să-i
permită realizarea cu succes cert a operaţiunii militare de eliberare a Transilvaniei de Nord. Oricum, este greu de crezut d1, beneficiind de forţa aproape
intactă a armatei române (pregătită special pentru acest moment) şi de un cadru
internaţional favorizant (raporturi de cooperare, nu de subordonare cu Armata
Roşie aşa cum s-au desfăşurat ele, in realitate, după 21 septembrie l!J44u2,
mareşalul Ion Antone&cu ar fi putu• rata aceastii acţiune vitală pentru asii:rurarea destinului postbelic al statului român şi al instituţiilor sale fundamentale,
inclusiv armatei.
Istoria, însă, a luat - după 23 august 1944 - o cu totul altă direcţie deci1t
cea dorită şi pregătită de cl'i implicaţi în acest ev<"niment maj·or al istorid C"ontemporane româneşti. Iar istoricul are datoria să consemneze acest curs factual
şi, concomitent, să încerce descifrarea şi explicarea resorturilor sale reale, aproape
întotdeauna ascunse unei priviri grăbite. De fapt, după semnarea armistiţiului
de la Moscova (12/13 septembrie 194·1) de către delegaţia noului guvern, instalat
in urma loviturii de stat de la 23 august 1944, deşi, formal, România îşi păstra
independenţa şi suveranitatea, în realitat~ era ţară sub regim de ocupaţie militară sovietică. Acest statut a durat pânf1 în anul 1958 11 3, când trupele Armatei
Roşii au fost retrase din Rom'.inia, lăsând în urma lor, pentru îndl 3 decenii,
un regim comunist, prosovietic, de esenţă stalinistă.

m 23 August 1944. Doc ... , II, ... , p. 407-408, doc. 668 - Proclamaţia re[)! lUC Mihai I către ţară, radiodifuzată (23 august 1944, orele 22). !n paragraful 4.
al. 2, se specifica: „Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând
toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la
Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străiml..";
Pentru Transilvania, Directiva operativă a M. St. M. român din 23 august prevedea, _în capitolul III/b şi d: „b). Recuperarea forţelor armate române de pe
frontul din Basarabia şi Moldova, în scopul ulterioarei lor întrebuinţări în opţ
raţiunile vizând recucerirea Ardealul de Nord; ( ... ) d). Acţiunea ofensiv;'i pentru
recucerirea Ardealului de Nord". - cf. Ist. St. M. Gen. Rom. Doc. . .. , p. 353_
doc. 116.
112 Ist. St. M. Gen. Rom., Doc., ... , p. 371--087, doc. 127~133.
113 A se vedea, pentru detalii utile şi consideraţii pertinente: Gtin Hllihor, în
RI, V, 9-19, 1994, p. 855-874; Gh. Buzatu, Romania şi războiul mondial din
1939-1945, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 1995; Gh. B. afirmă
că, pe planul desfăşurării celui de-:11 doilea război mondial, 23 august 1944 a
însemnat o cotitură, însă, pe plan intern, a reprezentat „anticamera regimului
comunist", act al unei mari drame, cu cauze decelabile profund în trecut şi
consecinţe pe care le suportăm şi astăzi. (op. cit., p. 177). Prin înţelegerile pre•
li1i1inarii privind „sferele de interese", încă înainte de 23 august soarta României era pecetluită: zona sovietică (op. cit., p. 2Gl-2G2); Aproximativ aceleaşi
păreri despre caracterul participării armatei române la războiul din Est, momentul 23 august 1944 şi consecinţele acestuia emite şi I. Şuţa, (România la cumpăna
istoriei, Bucureşti, HJ91, p. 10, 21, 111), dar cu o notă vizibil de ezitare ~i partizanat.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

!!PORTURI Dl! ANULARE A

CONSECINŢELOR

DICTATULlJl

f. Reinstalarea, sub control sovietic, administraţiei
în Transilvania eliberată

441

româneştii

După 4 ani şi 40 de zile de ocupaţie maghiară în Transilvania, în urma
('elui de-al II-iea arbitraj (Diktatului) de la Viena, teritoriul cedat .era complet
eliberat (25 octombrie 1944) prin efortul trupelor române şi sovietice. Guvernul
sovietic, grăbit să obţină, la ;1propiata conferinţă de pace, recunoaşterea internaţională a raptului din 1940 a Basarabiei şi Bucovinei de Nord (provincii româ.neşti reocupate militar de Armata Roşie în august 1944), a acceptat, în compeFlsa\ic prin semnarea Convenţiei de Armistiţiu (Moscova, 12/13 septembrie
l~l44) 1 1-1 declararea actului ele la Viena drept nul şi neavenit ab initio şi
restituirea către România a Transil\·aniei ced~'lte, „sau cea mai mare parte
~\ eioll.l_

Pentru aplicarea în practică, în virtutea articolului 17 din Convenţia de
Armistiţiu (care prevedea in~talarea imediată a autorit<iţilor administrative romaneşti în teritoriul eliberat, la o distanţă de 50-130 km in spatele liniei frontului), prin Legea nr. 487; 194411° se înfiinţa Comisariatul pentru Administrarea

1'ransilvaniei eliberate, condus de un /nalt Comisar, ajutat de un secretar gene1<11 şi de o cancelarie provizorie. Acesta „putea lua, ~n numele guvernului roman, orice măsură în cadrele. legii ţării, în vederea reinstalării administraţiei
romane în teritoriile eliberate. Acolo unde s-au creat situaţii noi prin legiuirile
ocupanţilor, care prin efectul decretului-lege de faţă se consideră abrogate, înaltul comi!\ar va putea decide a.supra normelor de urmat prin deciziuni şi ordonanţe" (art. V din Decretul-lcge:B octombrie HJ44). Potrivit Decretului Regal nr.
Hl9Ci,"24 octombrie 1944), „teritoriul «Transilvaniei . eliberate», constituind regiunea
armatelor de operaţiuni, intrr1, în măsura recuceririi, sub autoritatea Comanctn'nentului General al Etapelor, care ia în subordine, pe lângă autorităţile milit:tre, ~i stabilimentele, întreprinderile militare sau militarizate aflate pe acest
tl':'i.toriu. Până la in.stalarea autorităţilor administrative româneşti de către !naltul
Comisar pentru administrarea regiunilor eliberate ale Transilvaniei, Comandam~ntul General al Etapelor va exercita administr<1ţia asupra teritoriilor redobandite" (art. 1). Conformându-se ime~iat acestui decret, Comandamentul General
al l:tapelor (Statul Major Secţia a III-a), cu reşedinţa la Sibiu. a tr.ansmis
Instrucţiunea specială nr. 30.215/30 octombrie l944, adresată tuturor prefecţilor
din judeţele eliberate, prin care se ecmunica intrarea în subordinea acestui comandament (Of.P.M. 918 Sibiu) a tuturor autorităţilor administrative judeţene
(inclusiv serviciile exterioare .·1le departamentelor centrale)ll'. ln cazul judeţului
Sălaj, întrucât prefectul Ioan V. Pop numit prin lnaltul Decret Regal nr.
1925.'17 octomlirie 1944 - nu ajunsese focă la Zalău (va ajunge abfa la 12 noiem11 ~ Detalii a.supra prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu cu România: V. Fl.
Dobrine.„cu, România şi organizarea postbelică a lumii, 1945-1947, Bucureşti,
l98R, p. J3-58; Gh. Onişoru, in Acta MP, XIX, l!J95, p. 419-428; D. Şandru,
în Acta MP, XIX, 1995, p. 401-417.
u:; Art. 19 din Convenţia de Armistiţiu. ln acelaşi art. 19, ultimul alineat,
""' ~1:ieCificr1: „Guvernul · sovietic este de acord ca forţele sovietice să ia parte,
fo acest scop (adică anularea efectelor Diktatului şi restituirea Transilvaniei către
sfatul român -:-- obs. n.). la operaţiunile militare comune cu România contra
Germanici ~i Ungariei".
.
llli Decretul nr. 1838 ·n octombrie 1944, publicat în Mon. Of., nr. 334/10 octombrie 1944.
m Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Siilaj, dos. II-l/1944, f .
.l--7: „1). Prefectura va dirija, controla ş.i r<lspunde. de toate lucrările autorităţilor
civile de pe teritoriul judeţului. i ... ) Prin toată activitatea depusă, organele
administrative trebuie să tindă la unificarea Comandamentului Administrativ
.;n interiorul- judeţului, în cadrul m5.surilor dispuse de acest Comandament, pentru a.· ajunge la un. Comandament unic <1dministrativ, în toată zona eliberată a
1.°l'ansilvaniei".
.„....
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4:42
şi,

datorita trecerii J\rdealulu.i de Nord sub administraţie militară
în urma notei din 12 noiembrie a maresalului Rodion Malinovski
- , îşi va exercita funcţia o singură zi)llB, sarcina ori;:anizării şi reinstalării administraţiei române în judeţ a !ost preluată de avocatul Augustin Punte~ fost
delegat al Sălajului la Adun::irea Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie
1916, rămas pe tot timpul ocupaţiei maE.hiare în teritoriul cedat11 9 •
Abia reinstalată In judeţele eliberate, administratia românească :1 fost su~
pendată şi Ardealul de Nord a intrat, începând din 13 noiembrie 1944, sub :tdrr"nistraţie militară sovietică, creindu-se o situaţie extrem de pcriculoas<i pentru
statutul viitor al •rransilvaniei eliberate. Este suficient să amintim că, beneficiind de acordul tacit al Comandamentului sovietic al Ardealului de Nord, fo~tii
reprezentanţi ai autorităţilor maghiare, convertiţi brusc la convingeri democn.tice - prin regruparea în U.P.M. - 'au început o acţiune concertată de înli\turare a tuturor funcţionarilor români şi de reinstalare în fortă, sub m.'.lscă nou~.
„democratică", a vechilor autotităţi, astfel încât s-a a_Juns la un adcvf1rat haos
administrativ şi economic (circulau, concomitent: leul, pengo, rubla i:;i pen11i;
sovietic), pus pe seama incapacităţii românilor.
ln mai multe memorii, înaintate guvernului de fruntaşii politici :wdeleni.
se evidenţia această situaţie intolerabilă: „lntreaga populaţie românească ( ... )
e cuprinsă de o mare durere, văzându-se şi după aproape cinci luni de fo ...elil.JPrare„ tăiată de România, expusă aceloraşi umiliri, aceloraşi desconsideraţiuni t'.i
nenumăratelor acte de persecuţie, unei mizerii şi mai accentuate. Nu are alt:i
dorinţă decât imediata şi dc>plina incorporare în cadrele statului român, înwt1:tăşind în bine şi rău, soarta comună a neamului.
Populaţia ungurească, pentru motive de oportunitate, de azi pe mâine, ~hl
declarat comunistă. Sub această mantie de vreme rea se ascunde însil. cu mio
excep\iuni, vechiul şovinism şi tendinţele de a păstra Transilvania in cadr 111
Ungariei" snu, în cel mai rău· caz ca un stat autonom sub influenţ.ă ungurea!->c;·._
Sub masca comunismului şi la adăpostul acestei platforme, conducen'a poporului unguresc se străduieşte - şi foarte adeseori reuşeşte - să induc{1 in ero:u-c
comandamentele sovietice. Rezultatul e că românii (în afară de cei câţiva in~i.
extrem de puţini, înscrişi ln partidele comuniste şi paracomunistc) 11i mai alt',.;
intelectualii români sunt declaraţi de „fascişti", „parafascişti", etc., cu t.o;He corsednţele acestor calomnii, care prea nde!>ea sunt crezute" 121l.
Aceeaşi situaţie este evid<>nţiată şi în ultimul studiu documentar :1~upr.1
situaţiei şi comportamentului pop,ulaţic1 maghiare din Ardeal, întocmit de M.St.M.
- Secţia a II--.:1 (Biroul I C.1.) 1 ~ 1 pl•ntru uzul guvernului dr. Petru Groz;1: .,Oc11brie 1944

sovietică

-

lJB Comunicat nr. 1;'12 noiembril' 1944, semn~1t de Ioan V. Pop. documfiit
unic aflat în inventorul M.I.A.Z.
Jl~ Prefectul delegat Augustin Pinten, confirmat definitiv de locotenentul
Romanov - seful Comandamentului sovietic al judeţulu.i Sălaj, va rămâne ~n
funcţie pânf1 ia începutul lunii martie 1945 (când guvernul dr. Petru Groza, l:;
intervenţia F.N.D. şi U.P.M., a numit un nou prefect: avocatul Virgil c.·impeanu)
şi va desf~ura o activitate l:lbori(,a;;;-1, materializată in structurarea unei administraţii românPşti sui generis (u tipilrit chiar şi timbre inscripţion;ite „Po~ta
Sălajului"', pentru a marca faptul cil administraţia judeţului este româneasc{i)
J:!tl Arh. St.at. Bucureşti, fond Vasile Stoica, dos. I/163, f. 57-58 ---: Ml.'mGriul din 12 februarie 1945. ln acela~i SPns şi filele 1-14 dln memoriul cilnt.
121 Arh. M.Ap.N., !ond M.St.M. Secţia 2 Inf. (5417), dos. 914, 1. 10-lti,
Este ultimul studiu documentar întocmit de Serviciul de informaţii al M.SLM.,
în 1945, deoarece, după întoarcerea armatei de pe frontul din Vest, a incc>pţ;t
procesul de destructurare planificată, ln ordinul sovieticilor, a tuturor eşaloanflei
de comandă ~1le armatei române. ln acest context, problema relaţiilor interetnil t'
în Trans.ilvat'liH a fost trecut.il în sarcina exclusivă a Ministerului de lnt~rne ~i.
apoi, a organelor de securitate. Cadrele militare care avuseseră re~pons.:1bilit:·1~i
ln organe~ informative ale armatei au f-ost, cu mici excepţii. deblocate :;;1u
chiar in~mniţate, iar al"hiVa Miniskrului Apărării Naţjonale u fost tri•1t•"\ •le
ofiţeri sov~ici .(in general, basarabeni). Cu această ocaz.ie, s-m1 cli~trn!j, pr Jn
ardere, 5-tl fi'·.e din apro.ape fie<'~iri:' dosar considerat „periculos".
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parea de către trupele sovietice a unei păr~i din teritoriul maghiar în luna octombrie 1944, a avut o influenţă hotărâtoare asupra moralului ungurilor din Ardeal,
care pierd orice speranţă în victoria germană şi caută să dea o nouă direcţie
orientării lor politice, procedând la dizolvarea tuturor Orinnizaţiilor maghiare
şi la gruparea foştilor membri ai acestor organizaţii in formaţiunea MADOSZ,
care adoptând o atitudine fals democratică, de oportunitate, caută să continue în
mod camuflat vechea activitate iredentistă şi şovinistă pentru promovarea cauzei maghiare în noua organizare politică creată de evenimente. Pentru a disimula tradiţia vechii organizaţiuni MADOSZ şi a a~cunde sub o denumire dcmocratic[t corespunzătoare timpului, intE>ntiunile şovine ce aceasta continuă a urmAri, noua formaţiune politică motghiară se intitulează Uniunea Popu/ară Mag/âară"12"1. Astfel, relevă studiul, un mare număr de foşti membri ai grupărilor
fa.>ciste ş.i teroriste s-au infiltrat în randurile MADOSZ, apoi U.P.M., de unde
suuminau cu oarecare succes eforturile autoritătilor romane de lichidare a urmelor ocupaţiei maghiare, nedilndu-se înlături de la folosirea metodefor tradiţicmale ale şovinismului iredentist: „falsificarea şi dcnatura1·ea adevărului sub
toate formele, corupţia, demag<>gia Şl chiar violenţa"ro:;. lnstaurnrea ;idministr•tţiei militare sovietice în Ardealul de Nord, cauzat[1, în bunii pai-te, de tulbură
.rile provocate eh.iar de agenţi maghiari rămaşi în spatele frontului, a realimentat
speranţele într-o revenire la stările de dinainte de 25 octombrie 1944. F01?tii ocupanţi se plimbau liberi, insinu:ind in faţa Comandamentului sovietic că românii
sun:t intoleranţi ş.i răzbunători şi că singura cale de sistare a retorsiunii din
partea românilor ar fi păstrarea administraţiei maghiare instalate după Diktat.
Coma1idamentul sovietic s-a lăsat uşor convins de aceste argumente, dând dispcrziţie pentru retrage!'ea întregii administraţii civile şi a jandarmeriei române,
proaspăt reinstalate. ln aceste condiţii, vechea administraţie maghiară, menţi
nut:i in post, a inaueurat o nouil serie de persecuţii contra românilor, mai ;.tle5
în judeţele secuieşti. Lista este foarte lungil., astfel: românii care au ajutat trupele sovietice şi române au fost arestaţi şi întemniţaţi in închisoarea de 11~
Sfântu Gheorghe; autorităţile române în curs ele evacuare au fost ultrngiate s.i
abtcate cu armele; tricolorul românesc a fost pangărit; limba română a fost
interzis:'i în instituţiile publice din judeţele secuieşti, iar şcolile 1·omtmeşti au
fost închi.o;e; fruntaşii politici locali ai romanilor au fost acuzaţi, cu re;1 cred'inţă, ea avand idei fasciste şi !)Ovine (vezi cazurile preoţilor Ioan Dr;1gomir l)i
Gavril Bălan şi al învăţătorului Gheerghe Dunca din Satu Mare: Q7 de tineri
ro.m.âni (băieţi ~i fete) din Carei au fost predaţi in locul şvabilor pentru a fi
deporta!i in U.R.S.S.; constituirea unor bande teroriste, mai ales in secu.im.e,
conduse chiar de şefii poliţiei locale (cazul Pilla Istvim din judeţul Trei Sc1rnne);
arec.t:irea ostalY-Îlot· români întorşi în permisie şi predarea lor ca dezertori Corn„mdamentulu.i Sovietk etc.L"1.
Această situa\..ie pef"ieuloasă s-u menţinut, in forme atenuate, şi dup<1 reinsL..tlarea oficială a administraţiei româneşti (13 martie 1945), punând in perieol
demersurile diplomaţiei române la Conferinţa de pace de la Pari'>, unde unn.a
a fi reglementat şi statutul postbelic al Transilvan.iei tlfi.
Scopul formulării ambigue a articolului 19 din Convent.ia de Armistiţiu d•
la Moscova în ceea ce prive~te restituirea către Rom.inia a Transilvaniei
cedate („sau cea mai mare parte a ei") - s-a văzut, cu pl"i.'IOsinţă, în timpul
încercărilor de alipire a M<namureşului la Ucraina (diver<>iuneit I. Odoviciucll)';
din ianuarie-aprilie 1945) şi, mai cu seamă, în timpul color 12 şedinţe a.le
Comisiei politice ş·i teritoriale pentru semnarea Tratatului cu Român.ia (~ug·ust
octombrie 1946). La Conferinţa de paee de la Pnris delegatia l'OmAnă, benefieiind
de a,iutorut calificat şi efident al diplomaţilor romani din emig1·aţie (Gri-gore
Gxfencu, în primul rând), a reu~it cu mari eforturi să t'e'<pingă, punct cu punct,
P!'etenţm~ în serie ale Ungariei asupn.1 une.i părti din Transilvania (mai i ntâi
0

m ibidem, f. 10.
•~:; Ibidem f. lL

m Ibidem'.
l:!'J Vez.i, pentru dirtalii: D. Şandru, în Acta MP. XIX, 1995, p. 401-4:.li>-; Gh.
Oiti'ioru, în Acta MP, XtX, 1"995, p. 423-4.2-0.
rn; Gh. I. Bodea, în Act.a MN, XXVI-XXX, 1989-19\il:J/U. 1994. p. 399--4.12.
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22.000 km2, apoi 4.000 km 2), ~i, în final, să obţină recunoaşterea drept nulă şi
a sentinţei arbitrale de la Viena şi, în consecinţă, revenirea la fron..:
tiera cu Ungaria existentă la 1 ianuarie 1938 (art. 1 ·şi 2 din Tratat), astfel cum

neavenită

fusese

stabilită

la Trianon12.1_

La 10 februarie 1947, prin semnarea Tratatului de pace, României
i se confirma, oficial reintegrare3 deplină a Transilvaniei în frontierele
sale naţionale şi, totodată, pierderea pentru un timp nedefinit, îri fa,vo~
rea. U.R.S.S., a Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei. Prin acest ad
se parafa, concomitent, un final şi un început de drum inicer.t în istoria
postbelică a României .
. Comparativ cu dest'inul postbelic al Transilvaniei de nord-ve5t ~i
est, ecl al provinciilor din est (Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa), „eliberate" de Armata Roşie în vara .anului 1944, a avut.
o traiectorie cu totul contrară intereselor perene ale na,ţiunii române
şi nici ~stăzi nu se întrevede o soluţie conformă cu acestea. Urmărin
du--şi, cu perseverenţă cinică, obiectivele expansioniste spre sud-vest
(Guril.e Dunării, Carpaţi), diplomaţia stalinistă nu s-a sfat să sUJSţinit
(la Concerinţa de pace de la Paris) i,1r aliaţii occidentali să a~ccpte · :~
deşi ştiau că, adevărul era altul - , că, în 1940, intre U.R.S.S. şi Rom;î~
nia s-ar fi .semriat un aict diplom4tko-jurildk valabil (numit .când acord,
când de-a dreptul tratat), ceea ce este ·o invenţie pură. Drept ll:rm'lre
Conferinţa de pace de fa Paris. a validat, în favoarea U.R.S.S. ·un act
politico-dip16matic inexi&tent. . Cauzele acestei atitudini. sunt ac1.,rm bine
cunosaute 123 1 nefiind cazul să fi~ rememor.ate aici. După cinci decenii
de la semnarea Pa•ctului Ribbentrop--Molotov (reconfirmat; din motive
conjuncturale, de ·Conferinţa de p3ce de la Paris), când chiar succc~
sorii semnatarilor acestuia }.:.au repudiat, se irrij)une,.· cµ necesit..'ltc,
sofoţionarea pe cale .ambiabilă a eonsecintelor teritoriale, prelungite
nefiresc până a:cum. 1n acest context, România şi-a păstrat integral ·:_::..:
cu nuanţele de rigoare impuse de regimul ei de semicolonie în l~g.:'irul
sovietic, până în 1989 - dreptul legitim de a-ş~ revendka partea din
patrimoniul .său naţional de care a fost depqseidaţq, prin. forţă, în 1940.
Dacă semnarea unui tratat de bună ve.cinătate cu Ucraina· l'Vnst1tuie, indisrutabil, 1:1.n deziderat portico-d.iplomatic imediat, logk şi pra~
matic (nici un stat nu poate. face abstracţie de poziţia sa geo-strategică şi de nevoile sale economice şi de apărare, prezente şi de perspectivă),. tot atât de evident este şi faptul că România nu poate (nu are
dreptul moral) să reconfirme prin propria semnătură, expres sau ta(iit,
perpetua-rea sine die a oonJSeCiniţelor Pactului !Ri.bben,troi:>--:Mo-lotoiv.
Cu ·atât mai mult, cu dt nici rnI;car succesorii sernnata.ri1or (Germafii·a
m E. Campus; Din politica externă a României (1913-1947), Bucure::;ti, I!ll!O.
p. 573-599; Detalii: V. Fl. Dobrmesct1. România şi organizarea postbelicii a lumii
1945-1947, Bucureşti, 1988; Şt. Lache, Gh. Ţuţui, România şi .Conferinţa ele pnu·
de la Paris, Cluj-Napoca, 1978.
m N. Baciu. Yalta ~i crucificai ea României, Roma;Bucureşti. 1!)!)0; · Triem,
Agonia Românki 19.44-1948. DJJsarelc secrete acuză. Cluj-Napoca, 1990; 1. Chiper.
ş.a., eds., Sovietizarea României. Pe1·cepţ ii . anglo~americanc (:1.944-19,17 ), ButuC"eştj,

1993.
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şi Rusia) nu mai sunt di.spuşi, d':n motive etice impuse d'e ;1ctuala conjunctură internaţională, să-l considere valid.
Evoluţia „la vedere" a relaţiilor româno-maghiare (indusiv a celor
militare), după 1989, în contextul eforturilor de strudurare a noii Europe - deziderat ce pare să prindă contur palpabil, deşi cu mari dureri de n.aştere şi creştere - demonstr.ează că diferendul dintre cele
două ţări n-a fost neiodată definitiv în'chis, ci numai lăsat în sfare de

„hibernare", cu treziri periodiice, mai ales la nivel propagandistic, fo
de conjunctura internaţională. ln aoelaşi timp, devine evident
- atât pentru cei implicaţi direct, cât 'Şi pentru puterile gar.ante aJe
echilibrului european că soluţia rediscutării frontierelor Europei
Centrale trebuie evitată, ea ger.erând multiple şi grave conflicte,
aproape imposibil de aplanat prin mijloace politice, diplomatice şi militare.
Viitorul apropiat - în limitele unui optimism prudent, afişat ele
oamenii politici ai momentului -- pare să .contureze, to~i, lichidan':i.
„problemei româno-maghiare" sau, cel puţin, s-o redimensioneze :în
direcţia unei atitudini conciliante, lucide şi pragmatice.
funcţie

CORNEL GRAD

EFFORTS TO LIMITATE AND A.NNULE TllE CONSEQUENCES Ot' THE
VI·ENNA DIKTATE. 1940-1944

(Summary)
The acceptance of the Vienne Diktate (August 20, 1940) meant the beginning
of a period of fatal political and national errors and everything that followl)(I
after was a consequence of these errors. Ion Antonescu became a state leader
as the resuit of a coup d'etat in September G, 1940. As an objective of his
activity Antonescu established the limitation and the annulement of the diplomatic, politica! and military consequences of the territorial assignment accPpktl
in the summer of 1940. As a consequence General Antonescu directed his policy
towards Italy and Germany and this fact brought about a total and unconditioncd
integration into the Axe-system, and further the participation in the military
campaign from the east against the Soviet Union beyond the Nistru.
During September 1940 there was an intense correspondance between
C. I. C. Brătianu, Iuliu Maniu and Ion Antonescu. The letters reveal the serious
crrors and the unsolvable <lilemma în which the Antonescu regime found ~tseH
especially after ţhe disaster of Staling1ad. Having in view the imminent approach
of the front to .the border of the Nistru river and the possible Ioss of Bassurab'iH
and the North of Bucovina. lhe regaining of Transylvania, which had becn
given up, became an urgent need, imposing thus the outrunning for gaining
the allies goodwill.
The coup d'etat from August 23, Hl44, which removed Antonescu from
power, annu'.ed all possibilities to negociate a rt'350nable mllitary armistice and
created premises for the milit.'.lry occupation of the national territory by the
Red Army, but paradoxally leav!ng operational the bBS(>s of attack for liheratini.:
the terrltory of Transylvania, operation that was accomplished in october 25, 1944.
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