ATITUDINEA OPOZIŢIEI DEMOCRATICE FAŢĂ DE RĂZBOIUL
ÎMPOTRIVA URSS
Maria Dobroi
Aflat în misiune la Bucureşti, ministrul Elveţiei René André Rodolphe de
Weck notează într-un raport, că „ostilitatea cunoscută a opiniei publice române faţă de
Rusia lui Stalin se transformă în febră războinică”1.
Intensele pregătiri militare erau cunoscute liderilor democraţi, care, continuau
să spere că un război împotriva U.R.S.S nu se va declanşa. Informaţiile adunate din
cercurile evreieşti, din indiscreţia unor înalţi funcţionari din minister, arătau însă că
războiul era inevitabil.
Ioan Hudiţă este informat telefonic de directorul ziarului Universul, după
miezul nopţii în 22 iunie 1941, că „la tipografia sa, sub pază strict militară, se tipăreşte
declaraţia de război contra Sovietelor”2, ce urma să fie difuză în zori.
Într-adevăr, duminică 22 iunie 1941, ziarele prezentau cu titluri de-o şchioapă
proclamaţiile către ţară şi armată ale generalului Antonescu, care anunţă că împreună
cu Germania „România începe războiul sfânt, pentru dezrobirea Basarabiei,
Bucovinei şi pentru nimicirea bolşevismului”3.
Liderii democraţi aşteptau însă desfăşurarea evenimentelor, întrucât nu se
puteau pronunţa deschis împotriva războiului pentru redobândirea pământurilor
româneşti dat fiind faptul că el este „acceptat de întreaga opinie publică
românească”4. Acelaşi lucru este întărit şi de Alexandru Cretzeanu care afirma
„curentul care domina orientarea opiniei publice era favorabil recuceririi provinciilor
noastre pierdute şi prin aceasta ştergerii umilinţei suferite în anul precedent. De altfel,
Partidul Naţional Ţărănesc avea numeroşi partizani printre ţăranii români din
Basarabia. De aceea, la început Maniu nu era în situaţia de a declara deschis că se
împotriveşte războiului”5.
Deşi opoziţia democratică nu a agreat ideea alianţei lui Antonescu cu Hitler
într-un conflict cu Rusia, aceasta nu înseamnă că este dezinteresată de soarta
provinciilor româneşti răsăritene şi nu ar fi dorit să le vadă reintegrându-se cu ţara,
chiar şi cu preţul alăturării de Germania. Şi aceasta, deoarece pe de o parte cele două
partide au fost cele care au realizat unirea şi recunoaşterea ei internaţională în
perioada 1919-1920. De asemenea, ele au purtat negocieri cu guvernul sovietic pentru
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recunoaşterea de drept şi de facto a Unirii Basarabiei în perioada interbelică. Pe de
altă parte, la ultimatumul sovietic „protestaseră prin liderii lor (Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, dr. N. Lupu, Dinu Brătianu şi alţii), împreună cu alţi şefi de partide
(Nicolae Iorga, A.C. Cuza) împotriva cedării Basarabiei şi nordului Bucovinei”6.
În consecinţă, liderii celor două partide suspendă, pentru o vreme, critica la
adresa politicii externe a lui Antonescu, ceea ce înseamnă că de fapt aprobă tacit
acţiunea militară de recuperare a provinciilor. Aşa se face, că Iuliu Maniu adresează
generalului, în 6 iulie 1941, o emoţionantă scrisoare în care printre altele afirmă cu
înfocat patriotism : „Astăzi, când armata română îşi varsă cu atâta abundenţă sângele
ei românesc pentru întregirea patriei şi gloria naţiunii Române, nu pot să intru în
polemică cu acela care este chemat să ducă oştirea noastră la izbândă… Orice păreri
am, ele sunt puse în slujba celui mai desăvârşit patriotism. Să ne refacem hotarele ţării
aceasta este deviza zilei de azi. Acolo unde fâlfâie steagul ţării, acolo bate şi acolo
trebuie să bată inima fiecărui român”7.
Când luptele grele pentru dezrobirea celor două străvechi provincii româneşti
se apropiau de final, Iuliu Maniu adresează iarăşi o scrisoare lui Antonescu în care
exprimă nu doar aprobarea, ci şi admiraţia pentru opera militarului: „Întreaga naţiune
a fost cuprinsă de nespusă bucurie, când a aflat că Cernăuţii, Chişinăul şi alte oraşe au
fost eliberate de cotropitori[…]. Bucuria şi satisfacţia noastră a tuturor românilor va fi
fără margini, nu numai pentru că am recâştigat două provincii frumoase şi că am
readus milioane de suflete româneşti la vatra strămoşească ci şi pentru că jertfa
sângelui scump al armatei noastre glorioase, a reparat ruşinea pe care cârmuitorii
inconştienţi de pe vremuri au adus-o ţării noastre. Recunoştinţa ţării pentru generalii,
ofiţerii şi soldaţii români şi pentru dumneavoastră, domnule general, comandantul de
căpetenie, va fi eternă”8.
Concepţia politică a lui Maniu, cu privire la acest aspect, a fost prezentată şi în
timpul audierilor la procesul mareşalului Antonescu. El înţelegea ca România să profite
de conjunctura creată în Europa pentru reluarea Basarabiei şi Bucovinei, dar nu prin
purtarea războiului cu U.R.S.S.: „Raţionamentul meu a fost următorul: noi, pământul
Basarabiei şi Bucovinei, nu-l putem câştiga, nici prin război, nici prin acţiune
diplomatică fără o înţelegere cu Rusia, deci evident că a duce război… putea părea un
lucru prea forţat”9, dar «pentru că era clar că în prima fază a războiului, Germania va
avea succese importante faţă de Rusia», «găseam absolut greşit ca să lăsăm ca armata
germană să puie mâna pe Basarabia şi Bucovina prin ceea ce şi-ar fi întărit biruinţa sa de
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a realiza spaţiul său vital la care tindea»10. În concluzie, sintetizează preşedintele
Tribunalului, opinia lui Maniu era că: „în acele împrejurări era preferabil să ocupe
armata română, decât armata germană”11. Cum recuperarea Basarabiei şi Bucovinei nu
se putea face în mod paşnic, soluţia a fost recurgerea la război . Războiul este considerat
însă legitim, în conformitate cu dreptul internaţional: „Pierderea acestor provincii –
afirmă Maniu, în aceeaşi scrisoare din 18 iulie 1941, nu s-a datorat, nici vreunei hotărâri
a unei instanţe internaţionale, nici hotărârii naţiunii înseşi, prin reprezentanţii ei legal
împuterniciţi. Lupta armatelor române pentru recuperarea lor nu este prin urmare
agresiune, cu intenţiuni de cucerire, intenţiuni care trebuie să ne fie străine ci urmarea
unei invazii, care trebuia respinsă din primul moment”12.
Înainte de război, opoziţia a găsit un punct de vedere comun cu Antonescu, în
necesitatea eliminării de la putere a legionarilor. Acum, în prima fază a războiului,
Antonescu avea sprijinul partidelor istorice, lucru dovedit de afirmaţiile lui Maniu: „în
această luptă întreaga naţiune şi toţi fii ei trebuiau să se înscrie sub drapel sau acolo
unde cred că pot fi utili, în serviciul voinţei naţionale unanime de a ne păstra hotarele
şi a recâştiga Basarabia, Bucovina şi toate provinciile pierdute prin slăbiciunea unei
cârmuiri vinovate, impusă ţării prin lovituri de stat”13.
Se afirmă că Ion Mihalache ar fi plecat voluntar pe frontul de est14, fapt însă
contrazis de chiar ilustrul ţărănist, care spunea că a doua zi după pornirea războiului, a
cerut ca în caz de mobilizare, fiind maior în rezervă, să fie repartizat pe front. Chemat,
însă prin ordin, pentru a fi mobilizat la Comandamentul de căpetenie al Armatei,
refuză propunerea lui Antonescu, pe 5 august 1941, de a avea „o utilizare cu caracter
politic”15, pe lângă mareşal. El i-a cerut lui Antonescu să oprească armata la Nistru. A
fost demobilizat fără să fi primit nici o soldă. În schimb, istoricul Gheorghe Brătianu,
într-un elan patriotic a plecat pe frontul de răsărit, fiind chiar decorat.
Dacă în privinţa derulării operaţiunilor militare până la linia Nistrului Iuliu
Maniu nu a avut obiecţii majore, altfel stătea situaţia cu privire la măsurile politice, pe
care guvernul intenţiona să le ia pentru organizarea administrativă şi economică a celor
două provincii. În iulie 1941, Mihai Antonescu declara presei: „Până în momentul când
vom face declaraţiunea de anexiune formală şi aceasta nu o putem face, decât în
momentul când ostilităţile sunt terminate sau chiar ajung la un punct care ne îngăduie
anexiunea formală, până atunci din punct de vedere al dreptului pur, noi ne găsim într-o
ocupaţiune militară şi regimul legal este condus de legile războiului”16.
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Iuliu Maniu atrage atenţia asupra greşelii ce s-ar săvârşi, dacă s-ar proceda cu
neatenţie într-o problemă de drept public şi de drept internaţional. El reproşează lipsa
de precizie a termenilor folosiţi, fapt care ar putea da naştere unor confuzii grave:
„despre care ostilităţi este vorba: acelea pentru Basarabia şi Bucovina, sau acele
contra Rusiei, sau acele ale conflictului armat mondial?”. În aceeaşi măsură consideră
că este o eroare de încadrare juridică: „pentru ce trebuie un decret de «anexiune»?.
Basarabia şi Bucovina s-au contopit în Regatul României pe baza autodeterminării cu
23 de ani înainte, prin hotărârile de unire, aduse în adunările naţionale. Pentru ce
trebuie acum un nou decret de anexiune care dă o altă înfăţişare bazei de drept a unirii
acestor două provincii cu patria mamă?”17.
Deci, Maniu respinge instaurarea unui regim de „ocupaţie bellică”, chiar
tranzitoriu şi susţine, dovedind o foarte bună cunoaştere a teoriei şi practicii dreptului
internaţional al vremii, ca simultan „cu reocuparea acestor provincii trebuie un
«restitutio in integrum» şi apoi măsuri de guvernământ, care urmează în mod firesc
din experienţele trecutului, respectând hotărârile de unire ale provinciile”18. Chiar
dacă aceste provincii au fost luate prin forţă de sovietici în 1940, România a continuat
să deţină dreptul de suveranitate şi după anexarea lor. În momentul redobândirii lor,
suveranitatea urma să se exercite „de facto” şi „de iure”19.
Iuliu Maniu a analizat şi problema organizării noii administraţii în aceste
provincii cu grija de a nu repeta greşelile din perioada interbelică, când erau tratate ca
nişte colonii bune pentru reciclarea unor elemente de conducere corupte, autoritare,
abuzive din vechiul regat şi care, ajunse aici, se manifestau ca nişte satrapi
îndepărtând populaţia de la unitatea sufletească cu ţara.
El propune, în consecinţă, ca principii de organizare: descentralizarea
administrativă, autonomia locală, prin „constituirea din localnici a consiliilor
provinciale judeţene, de plase şi comune, pentru a sfătui şi controla organele şi a le da
îndrumări practice, aşa încât, viaţa administrativă să fie considerată ca a lor iar nu
impusă din afară, iar răspunderea eventualelor greşeli care s-ar face să nu fie a puterii
centrale”20. Toate aceste măsuri ar fi însemnat restabilirea unui regim democratic.
Una din problemele cele mai acute pentru ţară era cea a atitudinii pe care urma să
o adopte Antonescu faţă de războiul germano-sovietic: se va opri la Nistru, cum dăduse
asigurări şi altădată sau va continua alături de Hitler? Maniu declară categoric: „Nu este
admisibil să ne prezentăm ca agresori faţă de Rusia, astăzi aliata Angliei, probabil
învingătoare pentru alt obiectiv, decât Bucovina sau Basarabia în tovărăşie de arme cu
Ungaria şi cu Axa”21. Dacă s-ar aventura peste Nistru, - comentează Maniu - ar apărea
şi o altă consecinţă la fel de gravă şi periculoasă: „Opinia publică maghiară şi
17
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conducătorii ei sunt într-un mod semnificativ frământaţi, iar ideea tot mai vânturată de
publicitatea maghiară şi de cercurile lor importante este că spaţiul vital al României este
la est de Carpaţi, iar al Ungariei în partea de vest a Carpaţilor. Nu-i admisibil ca noi să
servim argumente şi motive în sprijinul celor ce urmăresc să ne împingă spre răsărit,
eliminându-ne din cetatea naturală a Transilvaniei, leagănul românismului”22.
De altfel, cu o zi înainte pe 17 iulie 1941 şi Mihai Antonescu a declarat
jurnaliştilor români şi străini ca în relaţiile cu Ungaria „paharul este plin şi de acum
înainte noi vom şti să răspundem aşa cum se cuvine perfidiilor maghiare”23. Bilanţul
campaniei pentru dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei de nord nu era dintre acela mai
încurajatoare. „Pentru România – scrie diplomatul René de Weck pe 2 august 1941 –
războiul devine o povară din ce în ce mai grea. Pierderile sunt estimate la mai mult de
100.000 de morţi, răniţi şi dispăruţi ceea ce este enorm pentru o campanie de 6
săptămâni şi pentru o armată ale cărui forţe angajate pe front nu depăşesc 500.000
oameni”24. În armată entuziasmul este tot mai redus, apare îndoiala cu privire la
oportunitatea continuării războiului peste Nistru: „De când românii au atins vechile
lor fronturi, soldaţii manifestă puţină ardoare să se bată pentru «regele Prusiei».
Această stare de spirit care este cea a opiniei [publice] în marea sa majoritate
nelinişteşte atât la Berlin, cât şi la Bucureşti”25.
Liderul ţărănist nu este impresionat de succesele momentane ale
Conducătorului, care trăieşte într-o mare euforie, şi reia critica la adresa regimului său
autoritar cu mai multă virulenţă. Analizând pe mai multe pagini relaţia de colaborare
economică cu Germania, Maniu trage concluzia că de fapt este vorba de „capitularea
română faţă de germani”26, de o invazie, „o acaparare”27 germană. Tabloul economic,
pe care-l construieşte, este întru-totul asemănător în idei cu cel care creionat de Dinu
Brătianu mai înainte. În aceste împrejurări „sprijinirea naţiunii şi independenţei ei pe
toate domeniile rămân vorbe goale. Un drapel poate flutura şi peste un lagăr de sclavi,
pentru a arăta naţionalitatea sclavilor”28.
România era, cu alte cuvinte, o ţară aflată sub ocupaţie germană, după opinia
liderilor democraţi. Chiar şi cu o suveranitate limitată29, România se află indiscutabil
sub dominaţia politică şi economică germană. În orice moment, acest statut încă
favorabil putea fi transformat într-un regim de ocupaţie militară. Numai prezenţa lui
Antonescu în fruntea statului a putut împiedicat o asemenea consecinţă. Din acest
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punct de vedere, multe din pretenţiile liderilor democraţi erau nerealiste şi utopice iar
Antonescu, avea de ce să fie înfuriat.
Este, credem noi, deosebit de relevantă şi o radiografie a stărilor de spirit din
societatea românească a timpului, mai ales că opoziţia democratică se consideră ca
fiind adevărata exponentă a moşilor, în contrazicere cu Antonescu, care sensibil la
acest punct, organizează periodic plebiscite, e drept prin vot deschis şi deci criticabile,
care îi aduc şi o majoritate de voturi.
Aşadar, ce se constată? „Din comentarii şi tot felul de conversaţii, ascultate
prin localuri publice, în piaţă, în trenuri, pe stradă şi în alte locuri, se poate deduce că
starea de spirit a populaţiei româneşti în ultimul timp este oarecum agitată din
manifestările afişate făţiş, ţâşnind un permanent sentiment de aversiune… faţă de
germani”. Documentul, o notă informativă adresată Inspectoratului de poliţie
Suceava, enumeră păreri, comentarii diverse în legătură cu această temă, care
subliniază „acţiunea nefastă” germană în privinţa integrităţii teritoriale, independenţei,
ocupaţia mascată. Reducerea efectivelor militare de care vorbea Antonescu este
privită ca o dezarmare plănuită de germani. Suspiciunea faţă de Reich, provine din
cunoaşterea acţiunilor sale din Europa, unde cu armele şi diplomaţia s-a impus fără
scrupule. Populaţia respinge aderarea la Axă, după ce „am lăsat ţara să fie spintecată,
suntem ca şi ocupaţi, lipsişi de pâine şi strictul necesar fără a fi avut vreo vină”.
Soldatul este nemulţumit de „lungile concentrări” ( Antonescu a luat măsuri să fie
reduse) şi „insuficienţa ajutorării familiilor rămase acasă”. Organele militare germane
se amestecă în administraţie „provocând confuzii de competenţe şi împiedicând
normala funcţionare a aparatului administrativ şi militar”, impresie stânjenitoare „căci
primind ordine şi directive direct de la armata germană se dă aspectul unei
administraţii străine în ţara noastră”. Germanii Reich-ului sunt aroganţi, trufaşi,
„această atitudine de superioritate manifestată de unii germani, abuzând de principiile
noastre de incontestabilă ospitalitate – constituind o credinţă pentru germani că se
găsesc într-o ţară fără cultură şi cu un popor care ar fi laş”30.
Relaţiile nu tind deloc să se îmbunătăţească. Astfel, un raport al Inspectoratului
general administrativ adresat Ministerului Afacerilor Interne, constată următoarele:
„Ofiţerii români nu au aproape nici un contact cu ofiţerii germani. În restaurante, pe
străzi nu se văd nicăieri ofiţeri români împreună cu ofiţeri germani. Asemenea,
„intelectulitatea civilă românească se ţine în completă rezervă. Ostilitatea merge până
acolo încât ofiţerii germani nu sunt găzduiţi pe la români sau invitaţi în familiile
româneşti[…]. Toate încartiruirile soldaţilor şi ofiţerilor germani se fac la saşi şi
unguri, care fraternizează între ei, făcând o atmosferă duşmănoasă românilor”31.
Un ordin al Preşedintelui Consiliului de Miniştri transmis prin Ministerul
Muncii, pe baza semnalelor primite că „unii funcţionari români îşi exprimă pe faţă
30

23 August 1944. Documente (1934-1943), vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1984, p. 254.
31
Ibidem, p. 257.
www.cimec.ro

Atitudinea opoziţiei democratice faţă de războiul împotriva URSS

171

părerea că Germania va pierde războiul şi prezintă în discuţiuni această eventualitate,
ca o dorinţă proprie de care se bucură în mod inconştient” obligă pe aceştia „să se
abţină de la orice discuţiune sau propagandă antigermană, care ar leza sentimentele de
prietenie existente între România şi Marele Reich. Sunt ameninţaţi cu măsuri punitive
cei care instigă sau colportează zvonuri subversive şi tendenţioase”32. Funcţionarii
trebuie să semneze că au luat cunoştinţă de acest ordin în tabele speciale.
Pentru locuitorii evrei viaţa a devenit un coşmar după septembrie1940 şi
continuă să fie şi după înlăturarea legionarilor. O avalanşă de legi antisemite,
pogromul de la Iaşi aspru condamnate de liderii democraţi; presiuni poliţieneşti pentru
a stoarce bani, obiecte pentru front, recrutări pentru muncă obligatorie33.
La 23 august, ambasadorul elveţian scrie în raportul său politic, că în opinia
publică defetismul ia amploare şi „duce la popularea închisorilor”. Priveşte cu interes
activitatea opoziţiei democratice care este sigură de victoria anglo-saxonă şi se
întreabă „dacă guvernul va încerca s-o oprească prin teroare, sau dacă va ţine cont de
starea de spirit care nu a dispărut niciodată şi care pare să fie în recrudescenţă. Un
lucru este sigur: la Bucureşti, ca şi la Vichy, nu se va putea face să triumfe pentru
mult timp, o «ordine nouă» pe care opinia publică o respinge şi care nu are alţi
apărători decât tirania poliţienească”34.
De la o zi la alta, războiul tot mai necruţător a devenit impopular prin
sacrificiile impuse. „În toate clasele sociale, opinia publică românească începe să aibă
nelinişti serioase asupra rezultatului războiului[…]. Ceea ce alimentează această
angoasă este, pe lângă creşterea mizeriei, afluxul de răniţi aduşi de pe front. Ei sunt
atât de numeroşi în Bucureşti, încât majoritatea spitalelor nu pot să le ofere decât un
pat pentru doi”35.
Chiar de la începutul războiului, se dovedeşte că înzestrarea armatei cu cele
necesare traiului cotidian este, cu toate eforturile lui Antonescu, destul de precară mai
ales în comparaţie cu situaţia germanilor. Când germanii reproşează „pe faţă lipsa de
organizare a armatei aliate şi mai ales a serviciilor lor de intendenţă” românii se
disculpă arătând „nu fără nemulţumire, că dacă soldaţii lor sunt prost hrăniţi şi mai
repede epuizaţi decât camarazii lor… din cel de-al treilea Reich, aceasta se datorează
faptului că aceştia îşi adjudecă partea leului din resursele comune. Ofiţerii români nu
ascund faptul că oamenii lor, comparând traiul lor cu cel al germanilor, se dădeau la
reflecţii de nemulţumire”36.
Pentru a îmbunătăţi viaţa în tranşee, guvernul trece la rechiziţii de obiecte. Cea
mai expusă este comunitatea evreiască terorizată prin măsuri poliţieneşti şi ameninţată
cu deportarea. Înfricoşată prin veştile „îngrozitoare despre deportările din Basarabia,
32
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Bucovina spre Transnistria ea se mobilizează. La Bucureşti trebuie să dea până în 2
zile: 4.000 de perne, 4.000 de pături, 8.000 de cearceafuri, 8.000 de feţe de pernă.
Comunitatea e invitată să strângă ea lucrurile, iar dacă nu va izbuti în termenul
necesar, operaţia se va face prin poliţie. Echipe de «intelectuali» s-au format în grabă
pentru a începe lucrul”. Acest lucru se petrecea la 3 septembrie 1941. La 21
octombrie 1941 cererea se diversifică. Trebuiesc predate statului „efecte de
îmbrăcăminte” necesare, pentru cumplita iarnă rusească care urma să vină pentru
soldaţi. Scriitorul Mihail Sebastian surprinde deopotrivă absurdul: trebuie să predea
aceste lucruri şi „cei ce nu au nici un venit”, iar comicul involuntar: „Un om, un evreu
care câştigă 10.000 de lei pe lună este obligat să dea: 4 cămăşi, 10 perechi izmene, 4
perechi ciorapi, 4 batiste, 4 prosoape, 4 flanele, 3 costume de haine, 2 perechi
bocanci, 2 pălării, 2 paltoane, 2 pături de lână, 2 dosuri saltea, 2 dosuri pernă, 2 feţe
pernă, 2 cearceafuri”. Este grotesc pentru că cei cu venituri foarte mari trebuie să dea
„de necrezut: 36 cămăşi, 12 costume, 12 paltoane”. Autorul conchide spre final „e
tragic. Costul lucrurilor cerute întrece cu mult venitul luat drept criteriu!”37.
Cu privire la starea internă îngrijorătoare din România, se referă în raportul său
şi ambasadorul Ungariei la Bucureşti: „scumpetea, care creşte zi de zi, sporeşte
nemulţumirile, îndeosebi în rândurile funcţionarilor şi muncitorilor, iar pentru cei cu
salarii fixe viaţa a devenit o problemă de nerezolvat. Leul a pornit fără oprire spre
inflaţie, România se află la un pas de catastrofă economică şi financiară”38.
Opinia publică pune toate aceste dificultăţi, desigur, pe seama războiului şi a
scurgerii unor imense rezerve economice spre Germania. Represiunea regimului mai
ales în condiţii de război se face simţită. „Este dificil să evaluezi numărul românilor
trimişi în lagăre de concentrare sau cărora guvernul le-a impus domiciliul obligatoriu.
Este probabil ca totalul, dacă ar fi cunoscut, ar fi destul de impresionant. Domiciliul
forţat sancţionează de obicei «vorbiri defetiste», «difuzare de ştiri false» , «ostilitate faţă
de regim». Monitorul oficial publică, destul de des, liste de persoane lovite de această
condamnare. Numele celor care pleacă în lagăre de concentrare nu sunt publicate, decât
când este vorba de condamnări pronunţate de tribunale pentru «speculă» sau «sabotaj
economic». Dar aceeaşi pedeapsă loveşte de asemenea , prin simplă măsură
administrativă numeroşi «suspecţi», printre care figurează câţiva agenţi ai lui Maniu”39.
Bătrânul politician, acuzându-l de cedare continuă în faţa lui Hitler, îi adusese un
usturător rechizitoriu, punându-l într-o comparaţie deloc măgulitoare: „Şi, ca şi regele
Carol, vă veţi plânge până la sfârşit că deşi aţi suprimat toate libertăţile cetăţeneşti, deşi
aţi menţinut cenzura, deşi aţi desfiinţat Parlamentul (sic) şi dreptul de activare a opiniei
publice libere; şi mai ales cu toate că spuneaţi răspicat că aţi legat destinele neamului
nostru de destinul Axei şi regimul dumneavoastră este un regim de autoritate făţişă, de
intoleranţă şi de conformism obligator şi mai strict decât cel imediat anterior, totuşi nu
37
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sunteţi înţeles şi sunteţi lăsat singur în faţa sarcinii ce aţi primit”40.
În alt loc, din aceeaşi scrisoare adresată lui Antonescu, pe la sfârşitul lui iulie
1941, Maniu îşi exprimă supărarea pentru vexaţiunile şi măsurile coercitive la adresa
„partidelor vechi” care au vrut să nu ajungă în situaţia aceasta. Drept urmare, „aţi
refuzat… le-aţi interzis activitatea şi pe fruntaşii lor, care ar fi putut forma poziţii de
rezistenţă planurile bine stabilite şi precis mărturisite ale Germaniei, i-aţi lăsat pradă
asasinatelor ca pe meritosul economist al P.N.Ţ răposatul Virgil Madgearu, i-aţi redus
la tăcere prin trimiterea lor în judecată pentru justificarea averilor lor personale, i-aţi
îndepărtat din administrarea propriile lor întreprinderi; i-aţi arestat, le-aţi sistat plăţile,
le-aţi anulat comenzile şi le-aţi pus întreprinderile lor în situaţia de a cădea iremediabil
în faliment pentru a fi achiziţionate şi desfiinţate cât mai ieftin şi cât mai sigur de
concurenţii lor «salvatorii» economiei româneşti”41.
Aceste presiuni constante exercitate de opinia publică şi mai ales de exponenţii
partidelor istorice îl fac pe Antonescu, la un moment dat, să se gândească chiar la o
schimbare politică. „Credinţa în victoria germană s-a clintit – afirma ambasadorul
maghiar Nagy de la Bucureşti la 9 septembrie 1941, şi după câte se pare, Antonescu a
luat deja măsuri de asigurare, în cazul în care armatele germane nu obţin victoria. În
acest scop l-a numit ca succesor pe generalul Dragalina, care este cunoscut pentru
orientarea sa prooccidentală – mai precis proengleză”42. Aceste zvonuri par a avea un
suport real, după cum indică un alt izvor istoric poate mai credibil, „ dacă se poate da
crezare unor mărturisiri reticente scăpate unor persoane din anturajul său, mareşalul ar
începe să întrevadă posibilitatea unui curs al războiului mondial destul de diferit de
cel despre care afirma că îl considera în trecut ca o certitudine matematică. Atunci
când d-l Maniu l-a întrebat ce va face dacă victoria va abandona într-o zi drapelul cu
crucea încârligată, el a răspuns făcând gestul de a-şi trage un glonţ în cap”43.
Mai rezultă din acest document un lucru foarte important: după ce multă vreme
Iuliu Maniu a refuzat să aibă o întrevedere personală cu Antonescu, pentru a exprima
ostentativ că nu poate colabora cu acesta din considerente politice şi morale,
inevitabilul s-a produs în octombrie 1941. Gestul unei renunţări la putere este retoric
ca de atâtea ori, iar încrederea în victoria Axei nu părea să fie zdruncinată serios dacă
afirma: „am răspuns domnului Maniu ca o ultimă încercare de a-l aduce la realităţile
politice actuale…”. Antonescu făcând caz de primirea unor „saci de scrisori” şi acte
de felicitări, care constituie aprobarea politicii sale din partea unei mari majorităţi…
începând cu clerul, armata, profesorii, industriaşii, muncitorii, ţăranii etc”, recunoaşte
„că sunt şi unii care nu mă admit, nu cred în victorie, nu vor să vadă realităţile şi speră
în revenirea la vechile sisteme; nu am stupida vanitate că am realizat unanimitatea
adeziunilor şi aprobărilor şi am lucida certitudine a ceea ce mă aşteaptă… dar nu
40
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lovesc în adversari, nici nu solicit pe nimeni”. Chiar luând în calcul posibilitatea de a
fi înlăturat prin violenţă spune: „totuşi continui munca pentru naţiune”44.
Pe data de 9 noiembrie 1941, Antonescu era validat cu o majoritate zdrobitoare
de voturi, printr-un plebiscit criticat de Maniu, pentru că „înlăturând votarea secretă…
sub regimul stării de asediu, cu perspectiva lagărelor de concentrare” şi „în baza unei
propagande unilaterale făcută de către organele guvernamentale” rezultatul este
nesigur. Maniu procedează în spirit de fair play, punând totuşi în balanţă în mod
obiectiv realizări şi greşeli considerate ca aparţinând deopotrivă mareşalului.
Între primele se enunţă: înlăturarea regimului carlist, eliberarea Basarabiei,
înlăturarea corupţiei, terorii şi dezordinii legionare, „restabilirea inamovibilităţii
magistraţilor şi tendinţelor de a introduce un regim de legalitate”, „tendinţa de
românizare legală a vieţii sociale şi economice, efortul de a realiza o creştere
economică, creşterea preţului produselor agricole”, dar o pune pe seama creşterii
inflaţiei în bună parte.
În numele P.N.Ţ dezaprobă: continuarea războiului „în forma agresivă şi cu
intenţiuni de ocupaţiune” în Rusia, slăbirea armatei şi prin pierderile de vieţi
omeneşti, utilizarea în administraţie a unor elemente carliste compromise, înlăturarea
abuzivă a unor magistraţi, atingerea adusă autonomiei universitare, „dezaprobă
regimul special aplicat minorităţilor, dintre care unele sunt mai favorizate decât înşişi
românii, iar altele sunt persecutate cu nesocotirea legilor existente”; dezaprobă, de
asemenea, „germanizarea întreprinderilor industriale, comerciale şi bancare”;
incompetenţa administrativă, care nu a pus „zăgaz scumpetei mereu crescânde şi
lipsei catastrofale a articolelor de primă necesitate”45. Cauza acestora se află şi în
acordurile economice cu Germania şi Italia, care „au aproape monopol asupra
comerţului nostru exterior”.
Punctul cel mai important al opoziţiei faţă de guvernarea Antonescu rămâne
evident „situaţia periculoasă şi umilă în care se găseşte statul român, din punct de vedere
internaţional, alături de Pactul «Tripartit» care îl pune în duşmănie… cu democraţiile
occidentale, neputând să salveze partea ruptă din Ardeal şi nici măcar să pună în valoare
protocolul dictat la Viena… ale cărui clauze, anume cele favorabile nouă sunt călcate în
picioare, iar noi nu putem să manifestăm, nici măcar sufleteşte, pentru fraţii asupriţi,
rupţi de la noi în urma hotărârii alianţelor de azi ai ţării noastre”46.
După o lungă tăcere impusă sieşi, datorită ocupării timpului lui Antonescu cu
probleme militare, Dinu Brătianu revine la 24 noiembrie 1941 cu o scrisoare către
mareşal, în care trecând în revistă dificultăţile de ordin intern (inflaţia monetară, lipsa
unor produse de strictă necesitate, orientarea economiei spre necesităţile frontului şi
dirijarea exporturilor spre Germania, pierderile multor braţe de muncă definitiv pe
câmpul de luptă sau prin mobilizarea „sub drapel” etc) şi îl sfătuieşte să nu aibă „atâta
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încredere ca Hitler ne va restitui Ardealul pe care l-a dat ungurilor”, cu atât mai mult cu
cât „persoane marcante germane împreună cu ungurii sugerează propuneri de
autonomie a Ardealului sub protectorat german”. Brătianu consideră, ca şi altădată, că
„singurul mijloc de a întregi ţara este de a relua cu armele Ardealul dezlipit. Ungurii nul vor ceda niciodată României de bună voie”. În concluzie, românii trebuie să dispună
de o armată mai puternică decât a ungurilor, „care nu şi-au sleit puterile militare în
războiul ce-l ducem alături de germani”. Acest obiectiv naţional al reîntregirii impune
„să degajaţi armata noastră şi să o readuceţi pe teritoriul naţional”47 unde va putea fi
înzestrată corespunzător în acelaşi timp cu refacerea economică.
Campania anului 1941 nu s-a încheiat cu victoria decisivă pentru germani, mai
degrabă cu o catastrofă. De Crăciun, Hitler îi făcuse dar lui Antonescu o maşină
blindată însoţită de o scrisoare prin care cerea pentru primăvară o armată de 500.000
de oameni. Antonescu, care avea concepţia că inamicul trebuie urmărit până la
nimicirea lui totală, va continua să meargă alături de Hitler.
Şeful Marelui Statului Major, generalul Iacobici, s-a opus însă proiectului
mareşalului de suplimentare a ajutorului militar. El a întocmit un memoriu adresat
mareşalului, în care propunea să nu se mai onoreze cererile germane de a trimite noi
efective declarând că „războiul departe de ţară nu este popular”48. Generalul Iacobici, în
acelaşi timp, „demonstra imposibilitatea materială de a constitui, pentru data prevăzută,
armata de întărire pe care şeful său o oferise lui Hitler. Conducătorul s-a supărat. «Miam dat cuvântul… nu pot tolera ca dumneavoastră să mă împiedicaţi să-l ţin». Iacobici a
replicat: «Dumneavoastră mi-aţi cerut un aviz de tehnician, eu vi l-am dat şi nu văd
mijlocul să-l modific»”49. Iacobici a făcut cerere să fie desărcinat din funcţie, dar
Antonescu l-a destituit. Cauza de fond pentru înlăturarea sa a fost contestarea dreptului
exclusiv al lui Antonescu de a lua decizii vitale fără consultarea Marelui Stat Major.
Iacobici s-a apărat pentru posteritate lăsând în arhive nişte lămuriri, în care confirmă că
„am fost dator ca şef al Marelui Stat Major a înregistra şi a socoti cu toate manifestaţiile
neamului, indiferent dacă ele sunt sau nu plăcute înaltei conduceri militare”. El adaugă
că impresia de nepopularitate a războiului „se reazemă pe curentul puternic, ce zilnic
poate fi constatat la Marele Stat Major în ceea ce priveşte pe foarte mulţi chemaţi a
merge sau a rămâne în Crimeea sau chiar în Transnistria. Se mai poate deduce şi dintr-o
acţiune a unor foşti politicieni, ce ar fi fost întreprinsă pe lângă d-l Conducător al
statului, pentru a nu duce spre est cât mai puţine forţe”50.
Procedeul destituirii militarilor care se opuneau continuării războiului peste
Nistru fusese aplicat şi altor ofiţeri superiori ca: Nicolae Ciupercă, comandantul
armatei chiar în timpul bătăliei Odessei, apoi Nicolae Pălăgeanu, şeful de Stat Major
al Armatei 4; mai înainte, comandantul Diviziei 8 infanterie, generalul Alexandru
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Crăsanu. Doctor Şerban Milcoveanu, fost legionar, povesteşte un fapt inedit, care
arată că destituirea lui Iacobici şi Ciupercă era urmarea unei atitudini asemănătoare
manifestate în 16 iunie 1941, înaintea declanşării războiului. Ca ministru de război
Iosif Iacobici a convocat Consiliul Superior al Oştirii, la care fusese chemat şi
Antonescu şi generalul Aurel Aldea. Ei erau hotărâţi să supună la vot o moţiune, care
prevedea oprirea la Nistru. Nu s-a ajuns a se vota de circa a 30 de generali ce formau
Consiliul Superior al Oştirii, pentru că Antonescu a explodat de mânie şi şedinţa s-a
suspendat. Generalul Aldea a fost scos din cadrul armatei pentru incapacitate şi i s-a
stabilit domiciliul obligatoriu51. Era aşadar pentru a doua oară când se încerca a se
ajunge la o gândire colectivă în luarea deciziilor militare majore, dar era imposibil.
„Tot acest război Antonescu l-a făcut aşa cum îl începuse: pe persoana lui,
răspunderea lui, ordinul lui, fără asentimentul nimănui, nici al regelui, nici al
guvernului, nici al formaţiunilor politice. Toată lumea trebuia să execute dispoziţiile
iar el singur îşi asumă răspunderea”52.
Lipsa unei convenţii militare, care să specifice modul de cooperare, a adus
multe prejudicii oştirii române, stârnind repulsie faţă de germani şi micşorând
popularitatea lui Antonescu. Iată un exemplu: „Diferite mici unităţi aflate sub
comanda unităţilor germane şi asistate de ofiţeri germani au fost puse la eforturi
supraomeneşti sau împinse la atac până aproape de epuizarea lor”53. Există rapoarte
care arată că germanii se împotrivesc trimiterii unor trupe germane în ţară, pentru
refacerea unor trupe române impunându-le noi eforturi care vor duce la epuizarea
completă a acestor unităţi, făcând apoi imposibilă refacerea lor.
Observaţii similare făcea şi Dinu Brătianu în scrisoarea din 24 septembrie
1942, arătând lipsa de sens a participării românilor în inima Rusiei, pentru a fi
sacrificaţi unor scopuri străine: „Armata noastră, înglobată în cea germană, se
decimează pe frontul rusesc… Armata română nu mai contează ca armată naţională
pentru apărarea frontierelor ţării. Ea este încadrată în armata germană la peste 1000
km şi băgată continuu în primele linii de luptă”54.
Istoricul Ion Şuţa evidenţiază şi un alt aspect devenit cu adevărat tragic după
1942 şi anume „acceptarea de către Ion Antonescu a unei situaţii umilitoare chiar pentru
el însuşi, de a fi subordonatul unui general străin în calitate de conducător de stat şi apoi
a multor generali şi ofiţeri români unor generali şi ofiţeri germani, astfel că s-a creat o
stare de spirit necorespunzătoare atât în rândul cadrelor cât şi al soldaţilor”55.
În acest fel a fost posibil dezastrul de la Cotul Donului, pentru că decizia se afla
în mâinile germanilor. Mai mult, Hitler îşi asumase conducerea operaţiunilor militare, el
un civil! Alexandru Cretzeanu notează în cartea sa o surprinzătoare previziune a
51
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experimentatului ţărănist: „La începutul lui septembrie 1942, Maniu mi-a declarat cu o
îngrijorare profundă «eu consider pierdute armatele noastre din Rusia»”56.
Pentru a evita dezastrul ce i s-a conturat după o inspecţie pe frontul
Stalingradului făcută pe în iulie 1942 şi în baza unor informaţii de ultimă oră,
Antonescu s-a întâlnit în toamna lui 1942 cu Hitler, într-un tren de campanie, prilej cu
care i-a expus situaţia gravă în care se aflau trupele române lipsite de aviaţie şi tancuri.
Hitler părea lipsit de voinţă şi acţiona ca un automat. Antonescu a tras concluzia
acestei inutile întâlniri: „Germania a pierdut războiul. Acum trebuie să ne concentrăm
toate eforturile ca să nu-l pierdem pe al nostru”57.
O schimbare de atitudine în comportamentul mareşalului intervenea prin mai
1942, lucru observat de diplomatul elveţian: „Limbajul său s-a modificat. El continuă
să proclame convingerea sa că Axa va câştiga războiul, dar nu se mai înfurie cu
aceeaşi violenţă ca înainte împotriva celor care îl contrazic. El se mulţumeşte astăzi să
răspundă: «Dacă împotriva oricăror aşteptări viitorul mă va contrazice, voi ceda
soarta ţării celor care gândesc că pot face mai bine ca mine»”58.
După înfrângerea catastrofală din Rusia, Antonescu era în mare derută. El nu
primeşte încurajări nici din partea lui Valer Pop, care invitat la o discuţie politică îi
spune deschis că „se complace într-o atitudine de totală pasivitate care pune în pericol
ieşirea noastră norocoasă din riscurile războiului şi existenţa ţării. Afirmă [Antonescu]
că este hotărât să ducă războiul până la ultima limită alături de Germania, iar dacă
soarta războiului ar fi până la urmă nefericită, este decis să se retranşeze cu 2-3 divizii
în munţii Vrancei şi să moară până la ultimul om, realizând gloriosul sfârşit al lui
Decebal”. La obiecţia lui Valer Pop că „această soluţie spectaculoasă poate fi o
dezlegare pentru el personal, dar nu şi pentru România care vrea şi trebuie să
trăiască”, Antonescu declară mai întâi că „cedează locul”, chiar îi face această ofertă
şi interlocutorului, pentru ca peste puţin timp să spună că „va zdrobi cu ultima energie
pe oricine care se va ridica împotriva lui. După astfel de ieşiri şi contradicţii, orice
schimb de vederi fiind fără rost pun capăt întrevederii”59.
Aceste presiuni venite din toate părţile nu s-au lăsat fără efecte. Prin Mihai
Antonescu, ministrul său de externe, guvernul antonescian face paşi discreţi pentru
ieşirea din război. Mihai Antonescu îi declară ambasadorului Elveţiei: „din spatele
ocolişurilor şi precauţiilor oratorice după care se adăposteşte… principiul ralierii
totale la cel de-al treilea Reich, a dat faliment” şi deci este necesar „a restaura
libertatea de acţiune a ţării mele”60. În paralel cu aceste acţiuni diplomatice de ieşire
din Axă, Antonescu cedează „puterii de sugestie a Führer-ului şi după convorbirile cu
Hitler din 12-13 aprilie 1943, publică un comunicat în care îşi confirmă hotărârea de a
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lupta „fără şovăire”, „contra bolşevismului şi plutocraţiilor anglo-americane”, „până
la victoria finală”61.
A urmat iarăşi protestul exponenţilor partidelor istorice care, în 20 aprilie 1943,
declarau lui Antonescu: „ca şef al unui regim de dictatură, nu aveţi dreptul să angajaţi
naţiunea într-o direcţie în care ea nu vă poate urma, deoarece ea are conştiinţa că
odată Basarabia şi Bucovina readuse la trupul ţării, România nu are nici un motiv să
lupte sau să dorească înfrângerea Angliei şi Statelor Unite”62.
Opoziţia democratică reunită consideră apoi, că este o eroare politică a înfăţişa
„participarea noastră la război ca o cruciadă în contra bolşevismului, în loc de a arăta
că scopul nostru nu a fost altul decât a redobândi Basarabia şi Bucovina”63.
Mihai Antonescu a răspuns direct lui Ion Mihalache, care i-a adus scrisoarea – ca
delegat din partea şefilor liberal şi ţărănist, pentru a fi înmânată mareşalului că „nu putea
sau cel puţin nu încă – să se expună riscului unei reacţii violente din partea Reich-ului”64.
Ion Antonescu aduce justificări pentru politica sa şi atacă cu duritate trecutul
partidelor istorice, care consideră el sunt vinovate de catastrofa în care se găseşte ţara.
El ia în calcul enormele „riscuri politice, militare şi economice, imediate şi
îndepărtate”, ale ieşirii din angajamentul german şi în mod responsabil se întreabă,
având în vedere faptul că a permis opoziţiei să stabilească contacte diplomatice cu
marile puteri democratice: „Şi ce garanţii aduceţi poporului în schimbul retragerii din
luptă şi ca o consecinţă a abandonării garanţiilor germane?”65
Opoziţia democratică a remis o copie după memoriu adresată mareşalului şi
regelui Mihai împreună cu o scrisoare personală, pentru a-l determina să provoace o
schimbare de regim prin înlocuirea lui Antonescu cu mareşalul Prezan în fruntea unui
guvern de tranziţie. Sarcina acestuia era evidentă – ieşirea din război.
La începutul lui septembrie 1943, opoziţia părea convinsă că schimbarea va
putea fi făcută tot de mareşal „în momentul în care armatele anglo-americane se vor
apropia de marginile regatului”66.
Diplomatul elveţian, pus la curent cu toate aceste legături între opoziţie şi cei doi
Antoneşti, este convins că mareşalul doreşte această schimbare, problema cea mai
delicată fiind „alegerea momentului oportun”67. Faptul că opoziţia se adresează regelui
în acelaşi timp cu audienţele pe care Mihai Antonescu le are la suveran, pe 19 şi 24
august, îl determină pe autorul notelor diplomatice să avanseze supoziţia că „guvernul şi
opoziţia sunt de acord pentru a rezerva Coroanei rolul de arbitru suprem”68.
Opoziţia a criticat şi gestul guvernului de a recunoaşte guvernul republican –
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fascist fondat de Mussolini în nordul Italiei, după ce regele Italiei numise pe mareşalul
Badoglio cu formarea noului guvern, cel care a încheiat armistiţiul de pace cu aliaţii
anglo-americani. Acest nou act servil al guvernului , în concepţia opoziţiei, nu putea
decât să agraveze relaţiile cu Anglia şi S.U.A şi era considerat o imixtiune în treburile
interne ale unui alt stat. O consecinţă a schimbărilor politice din Italia era de fapt
dispariţia Tratatului Tripartit. În aceste condiţii, explică liderii democraţi, Hitler a
creat „o ficţiune care să ascundă caducitatea pactului iniţial”. Rezultă, în consecinţă,
din recunoaşterea guvernului Mussolini „o manifestare nouă a guvernului român
pentru continuarea războiului”69.
În martie 1944, sovieticii au intrat din nou în Bucovina, nordul Moldovei şi
Basarabia. Cei doi lideri democraţi cer lui Antonescu, pe 21 martie 1944, să susţină
faţă de germani, deoarece ei nu mai pot asigura graniţele româneşti de o invazie rusă,
„trebuie să retrageţi restul trupelor noastre care mai operează în Rusia [Crimeea], că
nu le mai puteţi da concursul militar de până acum şi că ţara se găseşte în situaţie de
nebeligeranţă. Pe de altă parte, să comunicaţi aliaţilor anglo-ruso-americani hotărârea
ce aţi luat”70. În caz contrar, susţine opoziţia, ar trebui să-şi înainteze demisia.
Pe data de 6 aprilie 1944, reînnoiau cererea disperată de a ieşi din alianţa cu
germanii şi de a intra în tratative de armistiţiu cu cei trei aliaţi, „în ceasul al 12-lea”,
iar „dacă nu o puteţi face să cereţi Maiestăţii sale Regelui, să facă un guvern de
generali care să caute să salveze, ceea ce mai poate”71
Antonescu nu putea admite ca după atâtea sacrificii să ne predăm lui Stalin,
fără nici un fel de măsuri de siguranţă şi de aceea cum i-a declarat lui Mircea
Cancicov, pe 8 aprilie 1944, era hotărât să continue lupta cu orice preţ72.
Problema capitală a reţinerii lui Antonescu de a ieşi din războiul antisovietic era
cea a obţinerii garanţiilor occidentale la încheierea armistiţiului privind starea
independenţei şi suveranităţii statului român, când trupele sovietice pătrundeau în ţară.
Aşadar, opoziţia democratică, chiar dacă iniţial a respins ideea participării la un
act militar alături de Germania împotriva U.R.S.S, în vâltoarea entuziastă a
începutului a aprobat dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei de nord şi reintegrarea lor la
patria mamă. Liderii democraţi au stăruit în mod consecvent ulterior ca România să-şi
oprească armata acolo unde încetau şi drepturile noastre legitime, apreciind în mod
just că pasul riscant de trecere de la un război defensiv, cu obiective naţionale, la un
război ofensiv ne situează în poziţia de stat agresor cu grave consecinţe pentru relaţiile
României cu foştii aliaţi occidentali.
Opoziţia democratică a urmărit cu îngrijorare cum efectele acestei politici au
început să se manifeste tot mai defavorabil după preluarea iniţiativei de către sovietici.
Din păcate, ea însăşi nu avea soluţii coerente şi viabile de salvare naţională.
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