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ALIN SPÂNU•
Liderii politici şi militari au câştigat bătălii diplomatice sau pe câmpul de luptă
sprijinul informaţiilor despre adversari. Informaţii privind planurile acestora sau
cinic prin care au putut fi, parţial sau total, neutralizaţi. Pe măsura perfecţionării
111ljloacelor tehnice, culegerea informaţiilor, prelucrarea datelor şi exploatarea acestora
n Jobândit noi valenţe în fineţe şi subtilitate. Informaţiile trebuiau verificate, din două
-.111 mai multe surse, iar transmiterea acestora pentru exploatare era condiţionată de
111piditatea cu care ajungea la beneficiar. Pe de altă parte, structurile contrainformative
1111 avut sarc1m de anihilare a agenţilor inam1c1, fie direct, fie prin
1111oxicarea/dezinformarea acestora cu date false, apropiate de cele reale, dar care, pe
tormen lung, să conducă la succesul celor care au iniţiat aceste acţiuni.
După venirea sa la putere 1, generalul Ion Antonescu a impus crearea unor
~•rncturi eficiente, flexibile şi competente în domeniul informativ. Astfel, la nivelul
l'rcşedinţiei Consiliului de Miniştri au fost înfiinţate Serviciul de Studii şi Documentare
,1 Serviciul de Centralizare a Informaţiilor, cu rolul de a analiza probleme, cazuri,
Informaţii provenite de la structurile informative şi contrainformative, după care să fie
prezentate şefului statului împreună cu eventuale observaţii sau propuneri.
Având în vedere situaţia creată în ţară după 22 iunie 1941, participarea
llomâniei Ia războiul de reîntregire naţională 2 , împotriva URSS, organele de siguranţă
111

' 1 ·cntrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti.
' l'c larg despre situetia şi evenimentele petrecute în aceasta perioedll e se consulta: A. Simion, Regimul
1111/llic din România tn perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976; Mircea
Muşet, Ion Ardeleanu, România dupd Marea Unire, voi. II, partea e II-a (noiembrie I 933 - septembrie 1940),
I oliture Ştiintificl şi Enciclopedici, Bucureşti, 1988 p. I 045-1543; Ioan Scurtu, Istoria Romdniei în anii
l'J//J-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictaturiJ, Editura Didactici şi Pedagogicii.,
lh1~ureşti, 1996, p. 161-188; Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coordonatori) Istoria Romdniei. Compendiu,
h1111tutul Cultural Romtln, Cluj-Napoca, 2004, p. 602-609.
' l'c larg despre acest subiect în: Horia Brestoiu, lmpact la paralela 45°, Editura Junimea, Ieşi, 1986; Florin
• "nstentiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, Romdnla în rlizboi 1941-1945, Editura Militara, Bucureşti,
IWS; Constantin I. Kiritescu, Romdnia tn al doilea rlizboi mondial (text îngrijit, adnotat şi comentat de
11hoorghe Buzatu), voi 1-11, Editura Univers Enciclopedic, 1996; Eliberarea Basarabiei şi a nordului
1111,·ovlnel 22 iunie 1941 - 26 Iulie 1941 (coord. col. dr. Alesendru Duţu, prof. univ. dr. Mihai Retegan),
i'tliture Fundatiei Culturale Romi'lne, Bucureşti, 1999; Muzeul Vrancei, Romdnia şi al Doilea Război
Afondial (coord. Gheorghe Buzatu, Valeriu-Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu), Editura DM Press,
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şi securitate au primit sarcina monitorizării oamenilor politici proeminenţi, a ml
democrate sau extremiste, precum şi infiltrarea în mediile ostile Conduc ho 11t
Statului, regimului său şi politicii sale interne sau externe. După bătăliu tl
Stalingrad, pe fondul unei activităţi propagandistice susţinute, mai ales, de grup 1I
extremiste, mareşalul Antonescu a decis intensificarea măsurilor de suprave h 1
liderilor politici. La 17 iunie 1943, Secţia a II-a Contrainformaţii din Serviciul 'I 11
de Informaţii (SSI) a transmis o circulară tuturor rezidenţelor şi agenturilot I 1
subordine pentru a documenta şi monitoriza activitatea membrilor pat1hl li
desfiinţate, cu precădere a liderilor acestora. Supravegherea trebuia să fie perman 111
fluxul informativ era îndreptat asupra activităţilor iniţiate de oamenii politici o 1 , 1
trecut, activaseră în partide şi organizaţii politice; orice difuzare de m 11 1I
propagandistic, identificându-se colportorii şi comentatorii; instrucţiunile trimis d I
centru către grupurile din teritoriu; militarii (ofiţeri şi generali) activi şi de rezerv
intrau în legături cu oamenii politici; afacerile şi combinaţiile ilegale în car
implicaţi oamenii politici3. Prin urmare, autorităţile nu erau dispuse la nici un
compromis, urmând să sancţioneze orice fel de abatere de la cadrul legal, poat
măsuri mai active, de contrapropagandă, în sens de compromitere a celor cu «pet 1 l
dosarul aflat la una din structurile de siguranţă ale statului. Numai că totul trebui I u
sub control, fără iniţiative şi acţiuni anarhice care puteau complica raporturi! 1
germanii. Acest aspect fusese recunoscut şi de liderul «opoziţiei unite», Iuliu M 111 11 1
după formula „noi nu facem greutăţi reale mareşalului; nici el nu trebuie să ' "'
greutăţi încercărilor noastre. Fiecare trebuie lăsat să joace piesa lui, în inter 1
superior al ţării" 5 •
Spre deosebire de comunişti care vedeau în mareşalul Ion Antonescu doar 1t
instrument german», cercurile apropiate de Iuliu Maniu aveau altă percepţie: mar ş 1lu
Ion Antonescu reprezenta „o puternică personalitate, animată de un înalt patriotis111
de o dorinţă arzătoare de a servi ţara; în faţa istoriei, rolul d-lui. mareşal Antonescu I
fixat, el rămânând re-eliberatorul Basarabiei şi Bucovinei şi afirmând în faţa lu111
voinţa poporului român de a-şi stăpâni teritoriile naţionale; această demonstraţie u Io
făcută astfel încât nu mai este util ca să fie continuată , provocând teatrul de răzb I I
teritoriul nostru şi că de aici înainte trebuie căutate soluţii realiste, pentru a asigura I t
Focşani , 2000; Florin Constantiniu, 1941. Hitler, Stalin şi România, Ed itura Univers Enciclopedic, Bucu I
2002; Mihai Pelin, Miza războiului, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, f.a.
Pentru mai multe detalii a se consulta Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANI
fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri-Serviciul Special de Infonnaţii (în continuare se va cita PCM· SI)
dosar 21/1943, f. 1-2.
' Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Şimleu( Silvaniei, S ălaj - d. 5 februarie 1953, închisoarea Sighet), doct 1
drept (1896), preşedi nte al Societăţii „Petru Maior", jurist consult al Mitropoliei Române Unite (1898-1 91 '
intră în conducerea Partidului Naţional Român (1897), deputat (1906) în Parlamentul de la Budapesta, trilll
pe frontul italian în primul război mondial (1914-1918). La I decembrie 1918 este ales preşedinte I
Consiliului Dirigent (1918-1920), preşedinte al PNR (1919-1926) ş i membru al Academiei Române (191 )
DupA fuziunea PNR eu partidul Ţlirănesc (1 926) este ales preşedinte al noului Partid Naţional-Ţl!rlln 1
(1926-1933, 1937-1947). Prim ministru în trei rânduri (noiembrie 1928-iunie 1930; iunie-octombrie 19
octombrie 1932-ianuaric 1933) dupl! care trece în opoziţi e faţă de Carol li şi mareşalul Ion Antonescu. Dupl
înlăturarea mareşalului Antonescu (23 august 1944) estre numit ministru de stat (până la 4 noiembrie 1944).
' Arhiva Serviciului Român de Informaţii (în continuare se va cita ASRI), fond "Y", dosar 40.010, voi. 34, f,
133-134. Document editat de Gheorghe Buzatu, Corneliu Bichinet (coord.) în Arhive secrete, secretei
arhivelor, voi. 11, Editura Mica Valahie, Bucureşti , 2005, p. 254-256.
3
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condiţiile

cele mai puţin rele, într-o situaţie extrem de grea; în actuala situaţie, singurul
factor care poate să aducă o ameliorare a situaţiei este dl. mareşal Antonescu şi că d-sa.
trebuie convins să accepte noua misiune ce i-o rezervă istoria şi împrejurările de război;
dacă dl. mareşal Antonescu va accepta acest rol, el va rămâne în istoria României una
din cele mai mari figuri militare şi politice" 6 •
Nota SSI din 25 martie 1944 informa despre comentariile cercurilor politice
din România faţă de atitudinea postului de radio BBC din Londra. La emisiunea în
limba română din 20/21 martie 1944, s-a vorbit despre „Frontul Patriotic" din România
dându-i-se o atenţie specială, iar în noapte de 21 /22 martie 1944 emisiunea postului
„Vocea Americii" a fost consacrată, aproape în întregime, unui atac împotriva
democraţilor români, pe care i-a acuzat de inactivitate şi a ameninţat că, pe viitor, alţii
Ic vor lua locul, aluzie la comunişti, singurii de altfel care aveau iniţiative
propagandistice şi de sabotaj. Astfel de comentarii au provocat, după cum era şi
normal, o profundă impresie în cercurile politice româneşti. Fruntaşii naţional-ţărănişti
şi liberali au considerat ca «nemeritat» acest atac, dar şi ca o neînţelegere a
evenimentelor şi a situaţiei din România, oferind şi explicaţii în acest sens. Ei
considerau că, dacă aliaţii ar fi debarcat în Balcani, iar armatele lor s-ar fi îndreptat
către Dunăre, situaţia ar fi fost alta, însă ameninţarea bolşevică de la graniţele
României nu permitea decât o activitate redusă în direcţia ieşirii din război, cu atât mai
puţin organizarea unor acte de sabotaj. Concluziile formulate de cercurile democratice
erau dintre cele mai sumbre, dar acestea, din perspectivă istorică, s-au dovedit realiste:
„din momentul când s-a aflat că Aliaţii ne-au abandonat, trebuie să ne aşteptăm la orice
foi de tratament. Este probabil că şi atitudinea ruşilor faţă de noi se va modifica în clipa
când îşi vor da seama că nu am putut împiedica continuarea războiului şi atunci vom fi
7
lllsaţi jocului liber al propunerilor străine împotriva noastră" •
Prezentăm, în continuare, trei materiale de sinteză elaborate de SSI în iunie
1944, despre evoluţiile „opoziţiei democratice" în contextul în care trupelor sovietice
8
He aflau deja, de la jumătatea lunii aprilie J944, pe teritoriul naţional • Astfel, ieşirea
ltomâniei din război, tatonările cu reprezentanţi ai ţărilor neutre sau negocieri purtate
cu Aliaţii, precum şi posibila alianţă cu comuniştii, toate acestea au fost bine
documentate şi prezentate mareşalului Antonescu. Pe de altă parte, Conducătorul
Statului, un om cu o solidă cultură de securitate, a citit şi a fost permanent la curent cu
111tenţiile celor abilitaţi să scoată ţara din război cu cât mai puţine pierderi. Adnotările
de pe unele documente dovedesc, cu prisosinţă, atât cunoaşterea oamenilor, cât şi
diferenţele dintre proiectele verbale şi acţiunile practice.

' Ibidem, p. 254-256.
'ASRI, fond „D", dosar4487, f. 11-22.
.
.„ .
'ln perioade 5 martie-17 aprilie 1944 Armata Roşie a destlşuret operaţiunea „Umen-Botoş~1. ş1 ~e ~a ~u
luot parte Armatele sovietice 27, 52, 4 gardl, 2 tancuri gardl, 5 tancuri garda, 6 tencun ~·. umtAţ1 dm
Annatele 40 şi 53. Le finalul acestei acţiuni, linia frontului s-a stabilizat pe aliniamentul leşi-Ch1şmau.
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Anexa 1

1944 iunie 20. Notă cu privire la activitatea opoziţiei democratice9 .
20 luni I''
NOTĂ

CU PRIVIRE LA ULTIMELE EVENIMENTE
DIN TABĂRA OPOZIŢIEI DEMOCRATICE
Cercurile liberale şi naţional-ţărăniste continuă să fie preocupate de acti v I I
de pe fronturi. Maniu - care se află, de câteva zile, în Bucureşti - a declarat int hll ll•
săi că are impresia că Finlanda va fi silită să cedeze presiunii militare sovi t
presiunii diplomatice americane. Aceleaşi cercuri fac o legătură între presiune
exercită asupra Finlandei şi aceea care va începe, în curând, asupra României. M1111 l11
declarat că are convingerea că „frontul din Moldova va fi spart repede". Atât M 111
cât şi Dinu Brătianu, Iasă intimilor săi impresia că de îndată ce frontul româno-g 11 1 •
va fi rupt, ei vor avea putinţa să detennine o schimbare de regim şi să „înlesn I••
situaţia României".
E de menţionat că naţional-ţărăniştii şi liberalii încearcă să creeze un cur 111 I
cercuri mai largi în favoarea annistiţiului, care „ar da posibilitatea lui Mar lu
Brătianu să salveze ţara" .
Recent, Bebe Brătianu, primind un grup de partizani din provincie, a d I 1
că acordul cu comuniştii a fost determinat de necesitatea de a se găsi un pun I I
apropiere cu Moscova şi de a se putea alcătui un guvern român, la venirea ru I •1
ferindu-se ţara de o ocupaţie propriu-zisă. Cartelul cu comuniştii nu întâlneşte în III•
o simpatie în cercurile liberale.

9

ANIC, fond PCM -Cabinetul Militar, dosar 58/1944, f. 120. (document editat în volumul Cristian Tron 111
Alin Splinu, Florin Pintilie, Documente S.S.I. despre poziţia fi activităţile grupurilor politice din Romd11/ 1
septembrie 1940 - 23 august 1944, voi. li, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucur li
2006, p. 353).
http://cimec.ro
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Anexa 2
I 944 iunie 21.
1

Notă

cu privire la o comunicare a lui Barbu

Ştirbey

despre

ondiţiile ieşirii României din război JO.

2 I Iunie I 944
NOTĂ

CU PRIVIRE LA O COMUNICARE FĂCUTĂ DE BARBU ŞTIRBEY
Cercurile apropiate de conducerea naţional-ţărănistă şi liberală pretind că s-a
primit, în ultimele zile, o comunicare importantă din partea prinţului Barbu Ştirbey. În
ni;castă comunicare, Ştirbey ar arăta:
- Că guvernul sovietic este dispus - şi în acest moment - să ducă negocieri cu
1111vemul român, condus de dl. Mareşal Antonescu sau cu altă fonnaţiune
1111vemamentală românească care ar deţine situaţia de fapt;
- Că delegaţii opoziţiei la Cairo ar fi obţinut ca guvernul sovietic să discute şi,
11vcntual, să amelioreze condiţiile de annistiţiu;
- Că guvernul sovietic nu acceptă însă, să se discute problema teritorială, el
rnmânând la punctul de vedere că Basarabia şi Bucovina de Nord fac parte integrantă
il111URSS.

În legătură cu aceste comunicări, cercurile amintite sunt de părere că:
- În opoziţie cu opiniile răspândite de Statul Major, frontul gennano-român nu
vn putea fi menţinut;
- Că, în aceste condiţii, ar fi de preferat să se reia discuţia nnistiţiului „înainte
rlc a fi prea târziu", adică înainte ca forţele sovietice să izbutească a depăşi liniile de
I r/.ÎStenţă germano-române;
- Că, dacă frontul gennano-român nu va putea fi menţinut, dl. Mareşal
l\lltonescu nu va căuta cu orice preţ să menţină puterea, ci va lăsa M. S. Regelui
posibilitatea ca - sprijinindu-se pe opoziţia democratică - să încheie armistiţiul.

"' ANIC, fond PCM-Cabinetul Militar, dosar 58/1944, f. 121.
11l11cument editat în volumul Cristian Troncota, Alin Spanu, Florin Pintilie, Documente S.S.J. despre poziţia
1111dlvilăţile gropurilor politice din Romdnia 6 septembrie 1940- 23 august 1944, voi. II, Institutul Na1ional
111·111ru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2006, p. 356).
http://cimec.ro
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Anexa 3

1944 iunie 23. Notă SSI despre discuţiile din tabăra
posibilitatea unui armistiţiu şi afirmaţia lui Iuliu Maniu
România va ieşi din război 11 •
după

opoziţiei
că

democrulh•·
pân!i la 15 a11~11~1
S.S I

23 Iunie Jl>·H
NOTĂ

CU PRIVIRE LA CHIPUL ÎN CARE APRECIAZĂ MANIU
POSIBILITĂŢILE DE ARMISTIŢIU ALE ROMÂNIEI

În comunicările noastre precedente am arătat că Maniu şi Dinu Brllti111111
că vor putea interveni, în mod eficace, într-un moment determinat ii•·
desfăşurarea situaţiei militare, pentru a provoca cererea de armistiţiu a României'
Maniu şi Dinu Brătianu se întemeiază:
- Pe convingerea că frontul româno-german nu va putea rezista noii ofen~lvr
ruseşti ce se aşteaptă;
- Pe încredinţarea că, în momentul pr!lbuşirii frontului, dl. Mareşal Antoncm1
se va retrage şi va da posibilitatea opoziţiei democratice să-şi îndeplinească rolul ei;
- Pe posibilitatea ca, în aceste condiţii, să se poată alcătui un guvern care ,n
încheie armistiţiul, să evite ocupaţia militară a ruşilor pe tot teritoriul ţării, să păstrr1•
administraţia românească şi să continue negocierile pentru ameliorarea termenilor d1•
capitulare;
- Pe convingerea că acordul cu comuniştii va înlesni o formaţiune de guvc111
largă şi faţă de care Moscova să aibă mai multă bunăvoinţă.
Acestea fiind convenite, Maniu e preocupat de două probleme: desftlşurerl'n
situaţiei militare, pentru a-şi da seama când se va apropia momentul propi< 1
armistiţiului şi de negocierile duse de Ştirbey şi Vişoianu în străinătate, pentru a vcckn
în ce măsura se pot obţine ameliorări şi concesii. Maniu ia, deci, contact foarte des rn
infonnatorii şi „experţii" săi militari 2 , care îi pun la îndemână un material d1
documentare în mod permanent.
socotesc

1

1

Întrevederea dintre Mihai Popovici şi ministrul Finlandei
Maniu socoteşte că problema finlandeză, privită atât din punct de vedt~rr
militar cât şi politic, e edificatoare pentru situaţia noastră. Pentru a avea o oglindii m111
exactă a situaţiei, Maniu a însărcinat pe Mihai Popovici să ia contact cu Palin, ministrul
Finlandei [la Bucureşti], şi să obţină infonnaţii cu privire la intenţia cercurilor
superiore de la Helsinki. Mihai Popovici a vazut pe Palin, întâmplător, îndată ce s-11
aflat de căderea Viborg-ului. Palin a declarat:
- Că este uluit de căderea Viborg-ului, care trebuia sll se producă mai târziu.
întrucât avea fortificaţii puternice;
11 ANJC, fond PCM-Cabinetul Militar, dosar 63/1940, f. 259-261. (document editat în volumul Cristin11
Troncotll, Alin Spânu, Florin Pintilie, Documente S.S.J. despre poziţia 11 acllvitiJţlle grupurilor politice d111
Romdnia 6 septembrie 1940 - 23 august 1944, voi. li, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului.
Bucureşti, 2006, p. 357-359)
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- Că, de aici înainte, Finlanda intră într-o fază din cele mai grele;
- Că situaţia Finlandei depinde de chipul în care ruşii înţeleg să apară ca mare
putere.
Mihai Popovici a comunicat lui Maniu că a rămas cu impresia că finlandezii
decât la bunăvoinţa Moscovei şi în necesităţile tactice ale lui Stalin de a oferi
Ilirilor mici condiţii mai bune, chiar după ce ele sunt înfrânte militar. La rândul său,
M11niu crede că Stalin va socoti util un gest care să impresioneze lumea anglo-saxonă,
nrntând atitudinea largă a Moscovei faţă de ţările mici.
1111 speră

„Înainte de 15 august (1944] România va termina rilzboiul", spune Maniu
111 acelaşi timp, Maniu a însărcinat pe generalul Constantinescu-Klaps, unul din
„i:xperţii" săi militari, să-i înBţişeze posibilităţile militare ale României în momentul
de faţă şi sprijinul pe care s-ar putea conta din partea armatei germane. Bazat pe această
documentare, Maniu - în cadrul unei expuneri !lcute amicilor săi în ziua de 22 Iunie
n.c. la Snagov - a declarat:
I. Că menţine afirmaţia că România va putea să facă armistiţiul „înainte de a
11n1i ce a păţit Finlanda";
2. Că România va fi terminat războiul înainte de 15 August [ 1944].
Aceste declaraţii - şi tonul de siguranţă folosit de Maniu - au llcut o mare
Impresie în cercurile naţional-ţărăniste 3 •
Polemici privitoare la cartelul cu comuniştii
Polemica în legătură cu condiţiile în care diferite grupări democratice au
111cheiat înţelegeri cu comuniştii s-a extins. Grupul Ralea-Ghelmegeanu s-a grăbit, la
1Rndul său, să facă unele precizări. El afirmă:
- Că nu există un acord scris şi semnat între comunişti şi Maniu-Dinu
llrntianu;
- În schimb, există un acord scris între comunişti şi reprezentanţii grupărilor de
•lllnga (prin grupilri de stânga Ralea înţelege grupările radicale democratice, între care
1111mără şi grupul Tătărescu, în opoziţi cu grupările Maniu-Dinu Brătianu, înllţişate ca
„llrupări de dreapta democratice");
- Comuniştii au semnat un cartel cu grupul Ralea-Ghelmegeanu şi grupul dr.
lopa4 (fost iorghist);
- După semnare, Tătărescu a fost invitat să adere, ceea ce a şi Bcut.
Tătărescu şi Ralea au informat Palatul şi legaţiile neutre despre acordul cu
111muniştii şi despre intenţia ce o au de a lupta în contra încercării lui Maniu şi Dinu
llrAtianu „de a proclama moartea civilă pentru cei care au părăsit grupările naţional5
1nrnnistă şi liberală şi care ar putea să mai aib!i vreun rol în viaţa publică" .
Rezoluţia mareşalului

Ion Antonescu pe nota SSI:

„ I. Rol de ciocli care se pregătesc să moară omul şi să-i ia în primire cadavrul!
I rnmos, foarte frumos şi, mai ales, patriotic rol şi-au asigurat;

2. Gen. Rădescu, Cornicioiu, Bibi Ghika şi alte
3. Compuse din 5 persoane.

păioase ...

4.?
5. Toate zdrenţele s-au adunat de vânt la colţuri de
http://cimec.ro

stradă şi

gunoaie".
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ALIN SI

THE MARSHALL ION ANTONESCU - A POLITICAL LEADER WELI

INFORMED BY THE SPECIAL INTELLIGENCE SERVICE
(JULY 1944)
Abstract
The general Ion Antonescu imposed the foundation of some efficient li 1
and competent structures of Intel - Thus, services for study, documentatiu11 •• I
centralization of information were founded at the level of the Council of Ml111 1
Presidency.
These services analyzed the problems, cases; Intel received from th
service and presented them to the chief of state together with observation
proposals.
The Intel Service had to annihilate the enemy's agents both directly ill l I
offering them fake but almost correct data in order to Jead the initiators ofthese m I li
fulfillment of their desires.
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