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SITUAŢIA POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI
DIN 1943 PÂNĂ LA 23 AUGUST 1944
MARINELA BADEA•
Evenimentele înregistrate pe teatrele de război pe parcursul anilor 1941-1942
atins punctul culminant în 1943 şi la începutul lui 1944. Opinia publică românească
" început să simtă şi mai direct războiul, pentru ca asupra României începusera şi
bombardamentele Aliaţilor. Veştile sosite de pe front nu erau deloc îmbucurătoare, iar
în ţară situaţia social-politică se înrăutăţise sub impactul operaţiilor militare, care din
primăvara anului 1944 se desfllşurau în nord-estul României şi al bombardamentelor
efectuate de aviaţia anglo-americană 1•
Catastrofele de la Stalingrad au avut un mare răsunet în ţară, toată opinia
publică cerând retragerea României din alianţa cu Germania şi ieşirea din luptă. În
rândul majorităţii populaţiei s-a putut observa o grava deprimare, cu atât mai mult cu
cât guvernul interzicea publicarea de ştiri în legătură cu acest subiect. Rezultatul a fost
cel obişnuit: zvonurile care circulau necontrolate au dat proporţii mult mai mari acestei
chestiuni. De către unii, se afirma că totalitatea armatei române ce opera în sud-estul
Uniunii Sovietice ar fi fost distrusii2. Militarii ce se întorceau de pe front erau abătuţi,
pierderile şi suferinţele îndurate de soldaţii români întreceau orice închipuire. S-a aflat
că la unele unităţi echipamentul de iarnă nu a fost suficient, astfel încât o parte din ei au
murit degeraţi.
După dezastrul de la Stalingrad, emisiunile radiofonice de la Moscova, cum e
uşor de înţeles, au fost exagerate şi au contribuit şi mai mult la neliniştea populaţiei.
Cele de Ia Londra, foarte ascultate, erau considerate ca fiind mai veridice şi
redactate cu abilitate propagandistică pentru a alimenta nemulţumirile românilor
împotriva germanilor şi a politicii lui Ion Antonescu.
Radio Londra concluziona la adresa României: „Aşa pătimesc ţările ai cl\ror
3
conducători au încredere în Hitler!" • În altă comunicare, populaţia e prevenita că Rusia
are dreptul la gratitudinea Aliaţilor, pentru că, prin acţiunea ei suportă cea mai mare
greutate a rl\zboiului şi reţine pe front 200 de divizii germane şi aliate. Ieşind din
război, România va avea posibilitatea să schimbe situaţia actuală „foarte rea" pe una
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rea".
Ofensiva prin radio este foarte activă. „Un mare amic al românilor", cum
recomanda singur publicistul W. Steed', face prin acelaşi Radio Londra un apel cftl••
români: să se gândească la ceea ce au de flicut, înainte de a fi prea târziu. „Italia ebin ~··
mai poate ţine în aliantA, sub efectul dărâmării oraşelor al scufundării vaselor ~I ni
înfrângerii armatelor sale. Acţiunea rusă e coordonată cu a aliaţilor săi, încât, luptft11ol
contra Rusiei, înseamnă că România duce războiul contra Angliei şi Americii" 4•
Propaganda străină a găsit în tară teren favorabil. Întorsătura negativă pe rn••·
a luat-o războiul a incurajat nemulţumirile ce mocneau împotriva politicii 1111
Antonescu, ele începând să se manifeste cu claritate şi curaj.
Agenţia Tass, transmitea din Istanbul la 14 februarie 1943 noi informaţii dr 111
Bucureşti. Conform acestora, capitala României era evacuată foarte rapid. Peste 3001111
de persoane fuseseră deja evacuate, majoritatea a fost trimisă în partea de sud 11
Transilvaniei pentru a lucra la construcţii şi fortificaţii în regiunile de frontieră. În d11111
câteva zile, 50000 de locuitori din Capitală au primit înştiinţări de a părAsi oru~ul
Această evacuare forţatll a creat mari nemulţumiri în rândul populaţiei. Au avut 1111
demonstraţii împotriva guvernului, în apropierea Ministerului de Interne, cerându·~•
oprirea evacullrii'.
În mai multe judeţe din ţară, hrana este insuficientă şi de o calitate inferionrn,
s-au înregistrat numeroase cazuri de îndobitocire din cauza a1coolului şi lipsei hranl'I
Igiena populaţiei lasă foarte mult de dorit, iar lumea trăieşte într-o complrtn
dezorientare politică6 . În mintea cetăţenilor îşi fac loc idei deformate, astfel îni n1
intriga, neîncrederea şi teama se întâlnesc foarte uşor şi aproape pretutindeni. s,.
observă că există numeroşi simpatizanţi ai regimului trecut, se vorbeşte despre fostul
rege Carol al II-iea cu multă simpatie şi cu multă îndrăzneală. Greşelile trecutului ''
efectele lor sunt atribuite în mod inconştient actualului regim. S-a mai putut vedea l n
există foarte mulţi simpatizanţi anglo-americani, iar succesele Aliaţilor sunt comenl11h
favorabil. Defavorabil se comenteazll continuarea războiului împotriva Aliaţil111
Populaţia nutreşte urll împotriva poporului şi conducerii germane 7 •
Consulul general american la Istanbul, s-a informat de la ministerul statului
Chile în România; de la acesta a aflat lucruri deja cunoscute: creşterea ostilităţii feţii do•
Germania, dorinţa ca trupele britanice şi americane, alături de cele sovietice sll sosea~l n
în România; nu numai poporul, ci şi guvernul devenise „antagonist" ministrului v1111
Killinger şi a altor lideri germani 8•
Informaţii adunate din toată ţara au arătat ci oamenii trăiesc dezbinaţi, N11
urllsc unii pe alţii şi din acest motiv se împiedici să progreseze. Încrederea în autori1n11
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•Henry Wickham Steed (1871-1956), publicist britanic, corespondent al celebrului "The Times", promotor ni
cauzei românilor.
'Ibidem.
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Enciclopedici, Bucureşti, 1988, p. 360.

http://cimec.ro

SITUAŢIA POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI DfN 1943 PÂNĂ LA 23 AUGUST 1944

441

lipseşte

cu desăvârşire, iar organele de control şi execuţie sunt văzute ca adevărate
urse de răutate 9 • Autorităţile se dezinteresează de nevoile populaţiei, iar nemulţumirile
I miliilor concentraţilor au crescut până la atacarea acestora. Este cazul judeţului
eleonnan, unde aceste autorităţi (primar, notar, jandarm, perceptor) au făcut abuz de
ncţiile lor distribuind incorect sumele datorate de către stat fiecărei familii. În unele
locuri, femeile au fost lovite, insultate sau alungate. De aceea mii de reclamaţii au fost
trimise şi chiar cei de pe front, la aflarea veştilor despre comiterea acestor abuzuri, au
lrlmis în scris sau verbal ameninţări 10 •
Pr,etutindeni exista o stare de spirit dăunătoare statului şi siguranţei lui, se
mit abuzuri la colectarea lânii, furajelor, cerealelor, iar preoţii nu-şi fac deloc datoria.
pare că această stare de lucruri era una generală 11•
Imporţante informaţii despre situaţia politică, socială, economică clin România
u fost adunate de către serviciile secrete anglo-americane. Prin aceasta se dorea
I rturbarea raporturilor între Bucureşti şi Berlin, reducerea forţei de luptă şi
1bandonarea bruscă . a Axei. Se crede că în 1943, cea mai bună „sursă" a
Departamentului de Stat american în privinţa documentării asupra situaţiei din
România a copstituit-o Consulatul General american din Istanbul, unde Burton Berry
1duna toate ştirile sosite de la Bucureşti în Turcia.
Elocvente ni se dezvălufo rapoartele prezentate de Burton Berry în prima parte
anului 1943: „Schimbarea atitudinii opiniei publice „româneşti faţă de război";
,, emne de îngrijorare în România"; „Situaţia internă în România, după cum este
12
flectată în presă şi la radio"; „Semne ale îngrijorării interne în România" etc. •
PrimuJ dintre rapoartele menţionate mai sus, expediate de Burton Berry la
Washington efectua un sondaj al opiniei publice româneşti. Se reţinea schimbarea
r 1dicală a pulsului opiniei publice, cunoscându-se că e „în creştere rapidă" în toată ţara
, cntimentul pro-aliat" {britanic şi american), preferându-se o. prezenţă pe teritoriul
13
11nânesc a trupelor U.R.S.S-ului, Marii Britanii şi S.U.A •
Despre starea de spirit din România, s-a aflat în vara lui 1943 faptul că
111areşalul Antonescu continua să creadă în colaborarea Bucureştilor cu Berlinul, deşi
porul era sătul de război, iar cei reveniţi de pe front se declarau ostili germanilor.
menii politici, Casa regală, ţinuţi departe de treburile politice erau ostili războiului şi
gimului reprezentat de mareşal. Opinia publică şi-a schimbat radical părerile, s-a
14
1bservat că „poporul român a pierdut definitiv speranţa într-o victorie gennană" •
Atitudinea populaţiei faţă de problemele aflate la ordinea zilei revenea ca
ubiect şi în raportul lui Burton Berry din 17 februarie 1943: „ .. . Sentimentul în
t mânia este pesimist în ceea ce priveşte o eventuală victorie germană, iar curentul
111tigennan se raportează a fi în creştere ş i devenind tot mai deschis . Pe de altă parte,
ntirnentul pro-aliat se dezvoltă concomitent cu declinul consimţământului public faţă

A. M.R., fond al Ministerului de Război , Secretariatul General pe anii 1937-1949, dosar nr. 3228
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de Axă" •
„Declinul prestigiului german" în România va reveni în atenţie şi în rai 11111
din 20 aprilie 1943. În acelaşi timp la Ankara, aprecia că: „opinia publică în g 11 1
este convinsă de faptul că Naţiunile Unite vor câştiga războiul.. . " 16•
Germanii şi-au exprimat direct neîncrederea în sinceritatea relaţiilor rom 1111
germane şi bănuiala că nu numai cercurile vechilor partide, dar în general cer 111 li
intelectuale arată simpatie pentru anglo-americani, după cum grupele soci li I
activează clandestin pentru ruşi. Tuliu Maniu îşi exprimase deschis simpatia p 111111
Aliaţi, justificându-şi atitudinea prin serviciile aduse de vechea Antantă naţ 11111!
române: „ea ne-a înlesnit realizarea unităţii naţionale". Această atitudine e pusă ful~ h
faţă cu cea italo-germană din 1940 în privinţa Transilvaniei 17•
Capătă tot mai mult relief animozitatea împotriva mareşalului Ant n 1 I
pentru răspunderea ce şi-a luat prin hotărârea adoptată în momentul angajării Rom ni I
în război. Se fac numeroase arestări printre persoanele cunoscute ca simpatizau!
Aliaţilor sau chiar că fac propagandă în favoarea lor. Măsurile de control pe străzi 11
poliţiei militare, cu participarea germană, sunt puse în legătură cu comploturi legi 11111
împotriva lui Antonescu. Acestea se plănuiesc de către legionarii refuglnli I
Germania, cu ajutorul celor care nu au încredere deplină în Antonescu, cărui I
atribuie opunerea de a trimite noi trupe în U.R.S.S. 18 •
Mareşalul Antonescu pare chiar el deprimat: manifestul pe care-l adre 11
poporului român cu prilejul aniversării de la 6 septembrie 1943 e laconic şi lipsit I
avânt. Nu mai sunt frazele exaltate din anii trecuţi, ci se mărgineşte să spună că a t 111
„tot ce omeneşte era posibil în ceasuri grele" şi să anunţe câteva măsuri de amelio1· 1
indemnizaţiilor de scumpete ale funcţionarilor şi pensionarilor, care au atâtea greul I 1 ~
Mărturisirile lui Jacques Truelle, fostul ambasador al regimului de la Vich li
România, au servit lui Burton Berry pentru redactarea unui raport special prlvl111f
situaţia internă a României la sfărşitul lunii iunie 1943. Pe plan politic se ind l 11
deteriorarea serioasă a raporturilor dintre regele Mihai I şi Mareşalul Antone li
calificate ca fiind „foarte rele", activizarea opoziţiei liderilor burghezi, Iuliu Man iu I
Constantin I. C. Brătianu, faţă de regimul dictatoriai 20 .
Războiul României alături de Axă devenise de mult nepopular, mai pr I
chiar din momentul în care trupele române au trecut Nistru!, iar după dezastrul d h
Stalingrad, ostilitatea faţă de Reich a devenit „deschisă" . Cu siguranţă, 90% dl11
populaţie era pro-aliată, astfel că, „armata română nu va lupta contra democraţi I 11
occidentale şi că, dacă se dădea o încurajare suficientă ar putea începe un sabotaj a li
împotriva nemţilor" 21 .
La sfârşitul lui iulie 1943, Burton Berry transmitea noi detalii: sentim 11t11I
opiniei publice era puternic pro-aliat, nemţii temându-se de o defecţiune a Român I

" Ibidem, p. 359.
Ibtdem.
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Ibidem.
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tlin mai multe motive (pierdeau petrolul şi poziţia strategică în sud-est, mai ales) 22 •
Ştirile sosite din România, pe cele mai diverse căi, atestă în a doua jumătate a
nnului 1943, în raport nemijlocit cu derularea operaţiunilor militare pe toate teatrele de

rnzboi, cu accentuarea crizei regimului de dictatură antonescian, că pentru populaţia
nu mai exista nici o îndoială, în sensul că Gennania şi sateliţii ei se
npropiau de o catastroat, că se impunea, înainte de producerea ireparabilului, cotitura
-nlvatoare ce ar fi „condus" România în tabăra Naţiunilor Unite. Astfel, starea de spirit
11111 ţară era la sfârşitul anului 1943: ostilitate faţă de Gennania, insatisfacţie faţă de
1cgimul de dictatură al mareşalului, teamă faţă de evoluţia ostilităţilor şi convingerea că
,.rllzboiul este pierdut pentru Axă" 23 •
Şi în această vreme, serviciilor secrete de la Washington le-au fost prezentate
~lnteze pe aspecte distincte ale situaţiei României: „Activităţile opoziţiei româneşti",
..lnfonnaţii din Românie", „România: situaţia actuală" etc. 24 •
Opinia publică a început să se resemneze la ideea inevitabilului. Se primeşte
ur interes, chiar cu simpatie, zvonul că emisarii au plecat cu consimţământul
JLUVernului, peste hotare, pentru a lua contact indirect cu Uniunea Sovietică, spre care
lei din vest îi îndemnaseră pe aceştia. Zvonurile, vagi la început, s-au confirmat şi au
l11ut forme concrete: s-a aflat că Barbu Ştirbey a plecat la Ankara, de acolo la Cairo,
llind însoţit de un funcţionar diplomatic britanic şi având concursul lui Mihai
Antonescu. Vestea a produs senzaţie, iar speranţe au început să încolţească în inimi 25 •
În acelaşi timp, în rândurile salariaţilor lor de la „Industria Sârmei" din
1·nmpia Turzii au existat nemulţumiri pe tema salariilor mici şi a reţinerilor atcute de
I >irecţiunea fabricii. Li s-a interzis muncitorilor nedreptăţiţi să se adreseze Direcţiunii,
l I numai maiştrilor, şefilor de secţie, însă aceştia nu dau curs întotdeauna plângerilor
primite 26 •
S-a semnalat că în această perioadă anumiţi agenţi străini - în special
~ovietici - circulau în uniforme militare prin trenuri, gări, restaurante, hoteluri etc.
Aceştia cunosc perfect limba română şi răspândesc ştiri diferite, alarmiste în legătură
111 situaţia politică sau cu mersul operaţiunilor, doresc să producă nelinişte, îngr~orare,
7
panică sau tulburări de orice fel în rândul populaţiei, fie de la oraşe sau de la sate •
Mai ales în estul ţării s-au descoperit anumite organizaţii inamice, ce aveau ca
~cop obţinerea de informaţii, de armament, muniţii, explozivi pentru a trece apoi la
L„<ecutarea diferitelor acte de terorism: distrugeri de lucrari de artă, depozite, uzine şi
nlte instalaţii.
În I 943 au loc bombardamentele asupra României mai ales asupra zonei
petrolifere. În 2 august 1943, postul Londra transmitea: „O puternică formaţiune de
nvioane „Liberator" aparţinând armatei aviatice americane a 9-a, a efectuat ieri un atac
111 masă asupra oraşului Ploieşti. De la o înălţime de I 00-500 de picioare au bombardat
rnfinăriile, depozitele de petrol, dând lovituri directe şi provocând explozii şi
românească

"Ibidem.
"Ibidem, p. 367.
"Ibidem, p. 368.

''Constantin Kiri!c:scu, op. cit, voi. li, p. 149.
•• A.M.R„ fond al Ministerului de: RBzboi, Secretariatul General pc: anii 1937-1949, dosar nr. 3223
( 1943/1944), f. 51.
1
' Ibidem, f. 89.
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incendii" 28 •
Acelaşi post Londra, la 6 august 1943, în emisiunea în limba germană : 11 1111
Istanbul se anunţă că în urma recentului bombardament efectuat împotriva regiu11 111
petrolifere româneşti, întreaga populaţie din Ploieşti, Bucureşti, Constanţa se refu I 1
în locuri considerate mai ferite" 29 •
Aceste bombardamente au fost continuate şi în 4 aprilie 1944 la Bucur şt
doua zi au urmat Ploieştii. Bilanţul, Bucureşti: 2942 morţi, 2126 răniţi, 90 i 1,
distruse şi 1373 avariate. Ploieşti: 262 morţi, 361 răniţi, 197 case distrus
30
avariate :
În intervalul 4 aprilie - 19 august 1944 au avut loc 48 atacuri asupra Rom 11
Zona petroliferă - Ploieşti, Câmpina, Moreni - Valea Prahovei a fost lovită de 30 d 11
aria Bucureştilor de 20 de ori; de asemenea Braşovul, Craiova, Piteşti, Turnu-Sev 1111
Giurgiu, Timişoara, Târgovişte 31 •
Pe noi nu ne vor bombarda, spuneau bucureştenii, fiindcă anglo-amerl 1111
cunosc sentimentele de prietenie şi de încredere pe care le avem faţă de ei! Iată, în h,
aceste sentimente nu au contat.
Bombardamentele, des repetate, au produs o panică extraordinară în rai, 1111
populaţiei din Bucureşti. Viaţa publică a fost complet paralizată; la ministere nu se 111 I
găsea nimeni, care să primească, nici cum să rezolve acte. Miniştrii lipseau toti tl 11
Capitală, nu se mai putea ţine vreun Consiliu de Miniştri. În localităţile unde fu o. 1
dislocate, autorităţile nu se organizaseră încă. Era un adevărat haos. Exodul populol I
bucureştene a început o dată cu trecerea armatelor ruseşti, pe teritoriul României. 'ul
ameninţarea invaziei dinspre nord haosul s-a accentuat la spectacolul pi c 1 I
autorităţilor şi a luat caracter de fugă în masă după începutul bombardamentelor.
La 26 martie 1944, armatele sovietice au ocupat Bălţi şi ating Prutul. La .l I
martie se ocupă Cemăuţii, Botoşani şi Dorohoi. Acestea sunt primele oraşe care s11111
ocupate de ruşi. La stărşitul lui martie aceste oraşe sunt evacuate de autorităl ll
române, iar la 8-9 aprilie gennanii au bombardat Botoşaniul.
România cunoaşte tristul episod al plecării populaţiei. Peroanele Gării de N 1 I
a Bucureştiului, împrejurimile, au aspectul unor campamente de fugari într-un amest
de grămezi de bagaje, de obiecte de gospodărie şi de copii. Se povestesc sco11
groaznice petrecute prin trenuri şi prin gări. Şoselele sunt pline de mulţimea vehiculel 11
şi a turmelor de animale care vin spre sud. Fugarii vorbesc şi despre soldaţii germ ni
32
separaţi de unităţile lor, cuprinşi în haosul înfrângerii •
Printre refugiaţi sunt şi foarte mulţi intelectuali ruşi din Odessa, Transnistri 1,
care au colaborat cu germanii şi cu românii.
Emisiunile străine radiofonice avertizau în acea perioadă: „Finlandezi, ungu1 I,
români, bulgari, ora grăbeşte! Nu mai e timp de tratative şi de târguieli!" 33 •
În această situaţie se iau măsuri excepţionale: se intensifică evacuar 1
populaţiei, instituţiile publice primesc dispoziţii să se disperseze prin localităţile dl11

A.M.R„ fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţi i, dosar nr. 2088 (1943), f. 83 .
Ibidem, f 280.
Dinu C. Giurescu, România în al doilea Război Mondial, Editura All, 1999, Bucureşti, p. 111 .
11
Ibidem.
12
Constantin Kirifescu, op. cit„ voi. I, p. 164.
13
Ibidem, p. 166.
21
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provincie, în vestul ţării, în Oltenia, Banat, se revocă mlisurile adoptate anterior pentru
restrângerea circulaţiei automobilelor, şcolile se închid la 1 aprilie, se dau sfaturi
privind constituirea proviziilor cu apli şi cu mijloace de iluminat,se lucrează la
realizarea de adăposturi în pământ, mai ales în parcuri34 • Nervozitatea domnea în rândul
populaţiei.

Aşa cum am precizat mai devreme, în unna bombardamentelor din 1944,
rxodul populaţiei a luat un caracter de fugă în masă. Peste tot se puteau vedea numai
uutocamioane ori simple căruţe, circulând în diferite sensuri, transportând mobilier şi
urhive, autorităţi sau bagaje obişnuite 35 •
Cei mai mulţi dintre oamenii cu o bună stare materială şi cu mijloace de
deplasare s-au refugiat la Sinaia, mai ales când s-a aflat că orăşelul cochet nu va fi
hombardat, din cauza menajamentului guvernelor aliate din Occident pentru regele
Mihai, ale cărui sentimente şi intenţii le erau cunoscute. Sinaia era supraaglomerată:
N·BU adunat aici aproximativ 47000 de refugiaţi, printre care toate personalităţile
politice, diplomatice, toţi palavragii cluburilor, cafenelelor bucureştene; holul hotelului
„Sinaia Palace" era centrul, care se prelungeşte în aleile parcului şi pe drumurile spre
rnl\năstire şi spre castelul Peleş 36 • Aici se întâlnesc politicienii şi se duc tratative în
ni lise.
Un alt centru, mai liniştit însă, este oraşul Câmpulung Muscel şi localităţile
din apropierea lui. Nici un atac nu s-a înregistrat asupra oraşului, dar locuitorii şi
refugiaţii puteau să privească deseori cu nelinişte trecerea prin spaţiul aerian al
lornlităţii, la mare înălţime a aparatelor.
Din îndemnul autorităţilor mii de familii bucureştene, care nu aveau
posibilitatea unor deplasări în localităţi mai îndepărtate, au fost împrăştiate, prin satele
din jurul Capitalei şi din judeţ, în condiţii uneori deplorabile 37 •
Mânăstirile erau ticsite până la refuz; cei ce aveau legături şi cunoştinţe plecau
ln localităţi mai îndepărtate, de preferinţă în regiunile de munte, departe de zonele cu
Importanţă militară sau industrială.
În acelaşi timp, Direcţia Generală a Poliţiei primea infonnaţii despre mişcarea
wmunistă. Conform acestora, elementele comuniste din Bucureşti primiseră
Instrucţiuni să intensifice acţiunile de agitaţie şi propagandă împotriva continuării
rl\Lboiului, în rândurile muncitorilor. Instrucţiunile prevedeau ca: elementele comuniste
~I\ îndemne pe tinerii muncitori de a nu răspunde ordinelor de mobilizare pe care le vor
primi şi să facil propafiandll printre simpatizanţi. Cei ce se vor opune mobilizării urmau
n fi ajutaţi şi ocrotiţi 8• Şi în rândul femeilor unna să se desfăşoare o acţiune, astfel
lncât, acestea să fie convinse a trimite la Ministerul Apărării Naţionale şi autorităţilor
militare, delegaţii şi memorii scrise, semnate colectiv, prin care să ceară încetarea
trimiterii de noi trupe româneşti pe frontul sovietic şi întoarcerea imediată în ţară a
unităţilor de pe acest front3 9•

"Ibidem.
"Ibidem, p. 163.
"Ibidem.
"Ibidem.

"A.M.R., fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 274 (1943), f. 276.
"'Ibidem.
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La 3 martie 1944, Marele Stat Major e informat că, în ultima peri11111IA
conducerea mişcării comuniste din ţară a dat dispoziţii tuturor organizaţiilor 1„
subordine, ca toţi membrii şi simpatizanţii mişcării să strângă arme şi muniţii 40 •
Din ştirile ce se transmiteau pe posturile de radio străine externe• se anun1n ' ~
în România s-ar fi produs mişcări subversive şi tulburări în această perioadă. sur~·il·
autorizate române au dezminţit însă, aceste ştiri, ca fiind cu totul lipsite de tcr111.i
Conform surselor române viaţa continuă normal în România, unde totul se petrclT ,,,
cea mai deplină ordine.
în ceea ce priveşte propaganda aliata, postul Vichy afirma că în acorutA
perioadă aceasta vorbeşte doar despre groaza răspândită în rândurile trupelor 11
populaţiei româneşti de înaintarea armatei sovietice 41 •
În momentul loviturii de stat de la 23 august 1944 aceasta era starea de sph lt •
populaţiei româneşti. Însă, a existat şi un factor pozitiv. Anul 1943 a fost un "''
excepţional pentru România, pentru că recolta de grâu şi de cereale a fost abundenlft
S-a desfiinţat astfel raţionalizarea consumului pâinii. Mai mult, pâinea albă se vind11~
„la liber" în toamna anului 1943, iar mâncarea se găsea şi era mult mai ieftină.
Astfel se prefigura, în apropierea momentului 23 august 1944, starea de Nplr 11
a populaţiei româneşti. Faptele prevăzute mai sus pot construi o imagine cât dv 1 ft1
completă a situaţiei opiniei publice, a sentimentelor sale.

THE STATE OF THE ROMAN IAN POPULA TION
FROM 1943 TO THE 23Ro OF AUGUST 1944

Abstract
This paper presents the state of the Romanian population between 1943 11111!
the 23rd of August 1944, especially after the disaster from Stalingrad. The state of ml111I
of the population is influenced both by the externai factors (such as, the situation of 11111
military events, the news from the war field, the radio news from Moscow, Londo111
and by the intemational factors such as: the censorship, the lack of food, the bombinNof 1944, and the propaganda ofthe foreign agents.
A strong change of attitude is noticed: the public opinion becomes favorohl11
tot the allies. This feeling will last for a long time.

4-0 A.M.R„ fond al Ministerului de RBzboi, Secretariatul General pe anii 1937-1949, dosar nr. Jn I
( 1943/1944). f. 51.
• Posturile Budapesta, Londra şi Berna. Extrasele din buletinele radio ln fond Marele Stat Major, Secii• I
Operafii, dosar nr. 2088, f. 779, 728, 775.
41 A.M.R., fond Marele Stat Major, Sectia3 Opcralii, dosar nr. 2088 (1943), f. 12.
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