ExiLUL ROMANEsC DUPA AL Il-LEA RAzBOI MONDIAL
A NDREI LUCACI

1. Delimitări. Important capitol al istoriei noastre, evolu�a exilului românesc a
intrat în ultima perioadă în aten�a istoricilor în dorinţa unei examinări cât mai riguroase şi
de pe pozi�ile obiectivită�i presupuse de noua deschidere de după 1 989. Reprezentând "o
existenţă anormală prin separare voită sau forţată de ţară şi popor, istoria exilului
românesc este o istorie românească, deoarece, deşi fenomenele politice au avut loc în
afara hotarelor ţării... SW'lt legate de evenimentele din ţarâ'1 • Existând în toate perioadele

sau etapele istorice traversate de România, exilul este la fel de prezent şi în istoria altor
na�uni sau popoare. De asemenea, în func�e de realizări sau eşecuri, de caracterul
omogen sau divergent sub aspectul legăturii dintre persoane sau dintre acestea şi ţară,
2
exilul a devenit "o extensie a dramei naţionale dincolo de .fruntarit' , aşa cum s-a
întâmplat şi cu exilul nostru românesc.
Aflat sub destinul implacabil al disensiunilor interumane care au măcinat şi
continuă să macine România, exilul românesc a avut aceeaşi soartă cu românul rămas în
ţară după 9 mai 1 945, care ''pierzând speran,ta intrării în normalitate, a căutat să se
adapteze, [sau - n.n.] s-a risipif'3 . Iar dacă în interior românul a fost determinat de
sistemul politic instaurat de URSS să se adapteze, în afară motivele disensiunii exilului
sunt IJll!i complexe, având, de la caz la caz, aspecte adânc diversificate.
Incercând a respecta realitatea şi exactitatea informaţiei, în dorinţa unei prezentări
cât mai concise a emigraţiei româneşti, facem precizarea potrivit căreia exilul şi diaspora
sunt două noţiuni total distincte în sensul că, în timp ce prima exprimă o voinţă politică
autoimpusă, cea de a doua este mult mai amplă ca număr de persoane şi neutră din punct
de v�re politic.
In acelaşi timp, ar fi nedrept faţă de adevărul istoric să negăm faptul că în mod
frecvent activitatea exilului a impus diasporei o serie întreagă de stări emo�onale şi
aspiraţii, devenind astfel, pe momente şi acţiuni, un factor de conducere. Localizat în afara
hotarelor ţării, dar în strânsă legătură cu evoluţia fenomenelor politice care se derulau în
interior, exilul informa diaspora, încercând deseori coagularea unor acţiuni menite să
atragă atenţia guvernelor occidentale asupra dramatismului situaţiei românilor de acasă.
Dacă sub acest aspect au existat momente de coeziune, nu acelaşi lucru îl putem
spune despre motivaţiile şi determinările reale ale liderilor exilului luaţi individual. Din
acest punct de vedere vom constata, cu amărăciune, că disensiunile existente au marcat în
mod nefast solidaritatea dintre membrii exilului românesc, desele polemici de partid sau
pur şi simplu personale ducând în final la spargerea unei coeziuni atât de precare încât
aproape că nu putem spune că a existat.
Nu în ultimul rând trebuie menţionat şi faptul t::ă, în funcţie de ideile doctrinare sau
afinităţile faţă de o ţară sau alta, diaspora românească poate fi localizată în destul de multe
capitale atât europene, cât şi de pe alte continente, fapt ce poate explica, până la un punct,
lipsa de coeziune.

1 Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului românesc, Bucureşti, 1999, p. 5.
Al. Zub, Prefaţă la Mircea Ciobanu, Regele Mihai şi Exilul românesc, laş� 1994, p. 8.
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3 Ibidem, p. 9.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Andrei Lucaci

198

Din acest punct de vedere, luând în calcul doar grupurile mai nwneroase,
constatăm că diaspora românească de după al doilea război mondial era prezentă în
Austria, R.F. Germania, Italia, Franţa, Spania, Elveţia, Turcia, Argentina, Brazilia,
Venezuela, Bolivia, Anglia, Canada, S.U.A, Australia ş.a.
Analin1 acestor grupuri, îndeosebi a liderilor, cu accent pe mesajele politice purtate
dar şi a motivelor datorită cărora au ajuns să părăsească România, individualizează, în
final, centrele de greutate ale exilului românesc. Localinlrea acestor centre trebuie să ţină
cont şi de faptul că dacă în principiu "un român scos din casa lui cuforţa nu Încetează,
numai prin aceasta [să continue - n.n.] afi român' .4, au existat destui care, odată ajunşi în
străinătate, au rupt orice legături cu ţara, trăind şi simţind după legile şi regulile naţiunii
respective.
Altfel spus, în loc să rămână ancoraţi în principiul potrivit căruia unde-i patria
acolo este bine, au ales că patria este acolo unde le este bine.
Multitudinea de nuanţări specifice exilului românesc opun demersului spre adevăr
numeroase sincope, fapt ce solicită din partea istoricului depăşirea emoţiilor personale care
te împiedică deseori în analin1 justă a evenimentelor. Această condiţie devine şi mai
importantă în situaţia în care cei peste 50 de ani de comunism şi-au manifestat din plin
efectele negative asupra personalităţilor exilului anulând prin diversiune, fals şi suspiciune
o serie întreagă de proiecte îndrăzneţe. Cultivând şi adâncind dezbinarea şi neîncrederea,
s-a reuşit atât întinarea adevărului despre exil, cât mai ales prăbuşirea unor idealuri în
dureroase şi W1eori dramatice deziluzii.
Imperativul adevărului şi al reevaluării trecutului ne obligă astăzi să restabilim
"
realitatea fie şi numai pentru faptul că "nupoţi vindeca o ţarăfără să-i dai adf!Vărul .

2. Exilul interbelic. "Până după al doilea război mondialfenomenul emigrării la
romfilzi a fost neglijabif .6 . Anterior acestui moment, a existat o perioadă de masivă

părăsire a ţării de către românii din Transilvania, Banat şi Bucovina cu destinaţia SUA,
întrerupt de momentul apariţiei statului unitar român de la 1 decembrie 1 9 1 8. Aflată sub
stăpânirea austro-ungară şi rusească, populaţia românească din aceste teritorii, datorită
politicii de deznaţionalin1re, a ales în număr mare calea emigraţiei, stabilindu-se definitiv
în SUA, cu predilecţie în statele industrialin1te din nord. Potrivit unor publicaţii din anii
1946-1 947, în SUA se aflau circa 1 20.000 de români şi peste 50.000 de evrei proveniţi în
special din Basarabia7• Aflaţi în căutarea libertăţii, cel puţin pentru început, visau la
muncă., profit şi democraţie, unnând ca într-o zi să se poată întoarce acasă, unde, pe baza
câştigurilor din America, să-şi cumpere pământ, să ridice o gospodărie şi să trăiască mai
bine. Dar în ciuda ocaziilor care s-au ivit, aşa cum a fost de pildă revenirea Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei la România, cei mai mulţi vor alege să devină români
americani, organizându-se în societăţi culturale sau de ajutorare, ţinând legătura între ei, şi
între ei şi evenimentele din ţară prin intermediul unor publicaţii ce vor apărea în cadrul
emigraţiei române.
Din punct de vedere politic, românii americani vor fi puţin interesaţi sau preocupaţi
de problemele României în preajma celui de-al doilea război mondial, până în momentul
în care are loc Dictatul de la Viena din 30 august 1 940. Din acest moment publicaţiile
românilor din SUA şi Canada vor adopta o atitudine de condamnare a situaţiei create prin

4 Al. Zub, op.ciL, p. 6.
5 Mircea Ciobanu, Regele Mihai şi exilul românesc, laşi, 1994, p. 1O.

6 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 32.
7 lliidem

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Exilul românesc după al II-lea război mondial

199

care României i-au fost luate importante teritorii şi un mare munăr de popula�e. În cadrul
acţiunilor protestatare organizate s-au numărat, alături de manifestări şi adunări publice, şi
adresarea a două telegrame: una preşedintelui american Franklin Delano Roosevelt şi una
conducătorului statului român, generalului Ion Antonescu. Solicitând preşedintelui SUA
"corectarea acestei mari nedreptăţi jăcuLe Românief ,s , români i americani din
Philadelphia şi Pennsylvania solicitau acelaşi demers ifi din partea primului ministru
britanic Winston Churchill în data de 26 septembrie 1940 .
Pe aceeaşi linie, vehement protestatară, se înscriau şi alte publica�i româneşti din
SUA: America şi Glasul Tineretului din Detroit, Românul American, Solia, The New
Pioneer10 • Tot cu această ocazie apar primele semnale referitoare la formule de organizare
ale românilor din SUA în cadrul Uniunii şi Ligii Societăţilor Române din Cleveland,
precum şi înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe din America.
De asemenea, momentul 30 august 1940 aduce în aten�e starea conflictuală dintre
emigra�a română şi cea maghiară din SUA, prin faptul că mizând pe slaba cunoaştere de
către americani a problemelor din Transilvania, cercurile ungureşti prezentau oficialilor de
la Washington teorii potrivit cărora românii nu au nici un drept asupra acestei zone,
pretenţiile că aici s-ar fi născut poporul român fiind prezentate ca inven�i fanteziste.
Reac�a românilor din SUA faţă de acest nefast eveniment din viaţa României,
continuare cu aceleaşi accente de consternare faţă de cedarea Basarabiei şi Bucovinei
reprezintă, alături de solidaritatea cu drama celor rămaşi în ţară, momentele încercării de
organizare a emigra�ei româneşti. Această organizare va fi grăbită prin demisia regelui
Carol al II-lea şi preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu, cât mai ales de sosirea
în România a unei misiuni militare germane, fapt ce va atrage din partea administraţiei
americane blocarea fondurilor româneşti din SUA în valoare de 53 milioane de dolari.
Primul pas în realizarea w1ei organiza�i menită să reprezinte interesele tuturor
românilor din SUA şi Canada îl reprezintă "Cea de-a 30-a Convenţie anuală a Uniw1ii şi

Ligii Societăţilor Româna-Americane, organizată la Salem În Ohio, la începutul lw1ii
septembrie 1941"1 1 . Cu această ocazie s-a adoptat un comunicat prin care emigrn�a
românească se pronunţa în favoarea ieşirii României din războiul antisovietic, anunţând
totodată constituirea unui Comitet Naţional al Românilor Americani care îşi propunea ca
scop realizarea unei organiza�i unice a tuturor românilor din nordul continentului
american.
Pentru realizarea obiectivului s-a stabilit organizarea la Cleveland a unei conferinţe
naţionale a emigra�ei româneşti, planificată pentm 26 octombrie 1 94 1 . Cu două zile
1
înainte, la 24 octombrie 1 94 1 , din ini�ativa fostului diplomat român Carol Citta Davila 2 ,
se constituie Rqmanian National Committee (R.N.C.), care urma să pregătească
conferinţa la care fuseseră invita� 1 3 6 de reprezentan� ai principalelor organiza�i laice şi
bisericeşti ale românilor din SUA şi Canada.
Potrivit lui Aurel Sergiu Marinescu anterior acestei conferinţe, pe care unii au
numit-o congres, în cadrul exilului românesc de JJP..t.S e ocean existau cel pu�n trei
organiza�i mai importante, după cum urmează:
8 lliidem, p. 34.
9 Ziarul America din 27 septembrie 1940.
10

V.A. Dobrinescu, Emigraţia română din lumea anglo-saxonă. 1939-1945, Iaşi, 1993. p. 1 35.

Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 38.
Carol Cilta Davila - fost ministru al României în Polonia (1927-1 929) şi în SUA ( 1 929- 1 938), initiator al
organizării românilor din exilul nord-american, preşedinte de onoare al RN.C. şi opozant al regelui Carol al
II-lea, care ar fi dorit şefia acestui organism
11
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- Comitetul Na�onal din Youngstown (Ohio);
- Comitetul Free Romania;
- Uniunea şi Liga Societăţilor Americane.
Dintre acestea, Comitetul Free Romania, care se constituise în Canada. Ia
Montreal, avea preten�a de a fi un fel de lider şi intenţiona ca prin intermediul membrilor
săi, favorabili regelui Carol al IT-lea, să-I aducă pe acesta în fiuntea viitoarei unită� a
emigra�ei româneşti în calitate de şef al unui guvern românesc în exil. De altfel, regele
Carol al IT-lea, aflat în momentul respectiv în Mexico City, anunţase administraţia
americană de aceste intenţii, motivându-le prin faptul că "Regele Mihai se găseşte
prizonier al influenţelor străine, raţiWte pentrn care se ciflă în imposibilitatea de a exercita
prerogativele regale" 1 3 •
Sprij init de fiul preşedintelui american, Elliot Roosevelt, şi încurajat de lordul
Halifax, care îl asigura "doar de o atentie binevoitoare in analiza intentiei de a crea un
guvem în exif'14 regele Carol al IT-I� dorea să ajungă în SUA, at.âi pentru a prelua
conducerea Comitetului Naţional Român, cât mai ales pentru a pune mâna pe cele 53
milioane de dolari blocaţi de guvernul american. Totodată, prezenţa sa în fiuntea unui
guvern în exil care, împreună cu alte organizaţii similare urmau să grăbească căderea lui
Hitler, nu �nea cont nici de faptul că România nu era în război cu Germania ci aliată cu
aceasta şi nici de lipsa de susţinere a celorlalte două principale organizaţii ale emigraţiei
româneşti. Spunând acestea, ne referim la faptul că atât Comitetul Na�onal din
Youngstown, cât şi Uniunea şi Liga erau interesate ca activitatea lor să ducă la reîntregirea
hotarelor ţării, urmând ca forma de guvemământ să fie decisă de românji rămaşi în ţară15,
şi nu de reinstalarea lui Carol al IT-lea ca rege pentru a treia oară. In ultimă instanţă
emi�tia nu-i putea ierta lui Carol al IT-lea că "România s-a predat nazişti/or fără
luptii'16, iar pentru Marea Britanie singlJ.fa soluţie prin care România putea să-şi schimbe
orientarea o reprezenta Iuliu Maniu. In acest sens, la 7 februarie şeful executivului
american, F.D. Roosevelt, îl anunţa pe Carol al IT-lea că "nu vomjj, în situaţia de a oferi
7
sprijin unei organizaţii căreia regele Carol i-ar putea fi asociat" • Consiliat de Viorel
Virgil Tilea, Ernest Urdăreanu şi Elena Lupescu şi susţinut de industriaşi evrei ca Fischer
şi Canthareanu, în jurul lui roind şi foste oficialităţi româneşti implicate în afaceri şi
scandaluri răsunătoare, Carol al IT-lea devenise un instrurrent al acestora, în drumul spre
cele 53 de milioane de dolari şi, prin posibila conducere a emigraţiei, o garanţie a
reîntoarcerii în ţară pe posturi similare celor pierdute.
Refuzul administra�ei americane de a-i pemlite regelui Carol al IT-lea prezenţa pe
teritoriul său a oferit posibilitatea ca emigraţia românească să-şi desf'aşoare în linişte
Conferinţa de la Cleveland, adoptând în final o declaraţie cuprinzând cinci principii
identice celor promovate de democra�a americană Potrivit acestor principii, Comitetul
Naţional Român:
1. oferea întregul suport pentru realizarea celor opt puncte din Declaraţia Roosevelt
Churchill, cu accent pe dreptul popoarelor de a-şi decide singure soarta;
2. asocierea la declaraţia lui Iuliu Maniu de a scoale România din război;
3. solidaritate şi sprijin pentru românii din ţară;
1 3 Aurel Sergiu Marincscu, op.cit., p. 4 1
14

V.A. Dobrinescu, op.cit., p . 143.

15 Ibidem, p. 142.
16 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 42.
17 V.A. Dobrinescu, op.cit., p. 143.
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4. încurajarea românilor din emigraţie care luptăpentrn aceeaşi cauză;
5. lupta pentrn răsturnarea dictaturii militarojasciste din ţară şi readucerea României
în rândul aliaţilor el 8 [tradi�onali - n.n].
Conferinţa de la Cleveland a adoptat în final crearea "Alianţei Românilor
Americani pentrn Democraţie" (The Alliance ofRomanian-Americansfor Democracy), al
cărei obiectiv stipulat în statut va fi "lupta contra despotismului nazist şifascismului până
la victoria finală a ideilor de democraţie şi libertate a întregii omeniri şi ajutorarea
României în vederea ieşirii din războt'19 •
Realizarea Conferinţei de la C leveland şi declaraţia administra�ei SUA potrivit
căreia Washington-ul "nu dorea a vedea în graniţele lor pe fostul rege Carol şi nici o
0
mişcare de tip de Gaulle"2 I-au scos din scenă în mod definitiv pe acesta, individualizând
pe ex-diplomatul Carol Davila ca fiind singura persoană în măsură "să conducă o mişcare
«revitalizantă» a românilor"21 din spa�ul american.
Acesta însă era considerat mai degrabă o rezervă, ce putea fi folosită într-o anumită
eventualitate, deoarece hotărârea SUA şi a Marii Britanii de a nu accepta un guvern în exil
era, după unele păreri, în strânsă legătură cu pozi�a diplomaţiei sovietice.
Datorită acestor motive, activitatea organiza�ilor româneşti de peste ocean nu va
avea caracterul unui guvern în exil, ac�unile sale înscriindu-se doar pe linia sprijinirii
războiului, prin intermediul publicaţiilor proprii, dar şi în cadrul unor emisiuni la o serie de
posturi de radio din New York, Youngstown, Detroit, Cleveland, Chicago şi evident la
"Vocea Americii".
Liderul românilor americani, Carol Davila, înţelege aceste lucruri numai după ce în
octombrie 1 942, încercând să vină în Anglia pentru consultări, a fost refuzat de Foreing
Office, sub motivul că această ini�ativă "arpuleafi interpnitată de Departamentul de Stat
al SUA ca o slăbiciune a Marii Britaniifaţă de mişcarea românilor', iar de ini�ator ca un
Guvernului
Majestăţii Sale de ajuca un rol proeminent în afacerile
mandat
. . "din partea
[po1 Illce
]
., ?
- n.n. romaneştt 2 .
3. Exilul interbelic din Marea Britanie. In preajma celui de-al doilea război
mondial personalul român din cadrul Legaţiei de la Londra era foarte mare, la egalitate cu
reprezentanţele diplomatice engleză la Washington şi americană în Marea Britanie,
V.V. Tilea fiind cel mai cunoscut. Colaborator fidel şi extrem de apropiat al regelui Carol
al II-lea, Tilea a făcut tot posibilul pentru ca regele aflat în exil să devină într-un fel sau
altul, dar cu acceptul guvernelor SUA şi Angliei, un veritabil lider al emigra�ei, şi prin
aceastaAşeful unui guvern românesc în exil.
Incurajat, la un moment dat, de oficialii britanici asupra faptului că ar putea crea o
organizaţie a români lor din Marea Britanie, V.V. Tilea nu a fost acceptat de Iuliu Maniu.
Datorită opozi�ei acestuia, în scurt timp la Londra mişcarea românilor va consemna două
curente: unul condus de Tilea şi un altul condus de Victor Cădere, cel din urmă
bucurându-se de sprijinul lui Maniu.
Opozant al lui Carol al II-lea, Iuliu Maniu era foarte apreciat în Marea Britanie,
astfel încât poziţia lui V.V. Tilea scădea simţitor. Din aceste motive, dorind întărirea
propriului grup, Ti lea încearcă să aducă în Anglia o serie de personalităţi româneşti, aflate
-

18

-

A

Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 43.

1 9 Thidem, p. 44.

20 V

. A. Dobrinescu, op.dt., p. 144.
Ibidem, p. 145.
22
Aurel Sergiu Marinescu, op.dt., p. 53.
21
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în exi� printre care şi pe diplomatul Grigore Gafencu, care deşi i se oferise func�a de
preşedinte al Comitetului Naţional Român, refuză invitaţia.
Având în vedere dizidenţele interne din cadrul românilor din Anglia, precum şi
faptul că o parte a emigra�ei nu îl accepta pe Ti lea, deoarece doreau o activitate na�onală
şi nu una politică, de relansare a regelui Carol al Il-lea, �vernul englez intervine
3
solicitând "a se înceta activitateapolitică şipublicitatea în presâ'2 şi numeşte ca ofiţer de
le� pentru problemele româneşti pe maiorul J.L.B. Black.
In momentul acestei recomandări, în cadrul românilor din Marea Britanie deja
func�onau trei organiza�i:
1. Comitetul Naţional Român, înfiinţat la 29 noiembrie 1940 - condus de V. Tilea;
2. Free Romanian Movement, înfiinţat la 3 aprilie 1 941 - condus de Dinu Dimitrie
Dimăncescu;
3. Comitetul Democratic Român, înfiinţat la 1 mai 194 1 - condus de Victor Comea.
Dintre acestea trei, singura care avea acceptul liderului opozi�ei politice din
România, Iuliu Maniu, era organizaţia condusă de Victor Comea.
Deoarece prin apariţia grupului Comea şi Dimăncescu, Comitetul Na�onal Român
rămăsese cu puţini membri, pe 4 mai 1 941 V. Tilea înfiinţează Free Romanian MovemenJ
finanţată de el şi fostul rege Carol al II-lea cu câte 300, respectiv 600 lire sterline lunar.
Solicitând recunoaşterea guvernului britanic în data de 25 mai 194 1 , Tilea a fost
refuzat tocmai pentru că era privit cu suspiciune şi în ciuda perseverenţei sale pe lângă
guvernele în exil ale polonezilor sau francezilor, poziţia Londrei a rămas neschimbată. A
contribuit la aceasta mai ales sosirea din ţară a colonelului Mavrodi, persoană de încredere
şi purtător de mesaj clar din partea lui Iuliu Maniu, care 1-a autorizat, ca din cele trei
grupuri să ia legătura doar cu cel condus de Victor Comea.
Nemulţumit de alegere, V. Tilea a încercat mai întâi atragerea col. Mavrodi cu
funcţia de preşedinte, dar fiind refuzat, a început să-I prezinte, fără succes, ca impostor şi
om al mareşalului Antonescu.
Potrivit însemnărilor lui D. Danielopol, atmosfera de lucru era imposibilă deoarece
''fiecare suspectează pe fiecare de spionqj pentro W10 din acele grupări sau penlrn
ambele. Nu poţi avea încredere decâJ în cei mai bW1iprieteni, căci nu ştii cine-i de partea
�.24
CUI

Datorită rivalităţilor existente, manifestate într-un mod zgomotos, la 6 decembrie
194 1 Foreign Oftice a comunicat celor două comitete că Anglia nu recunoaşte nici una
dintre organizaţii. Această hotărâre va deveni definitivă în condiţiile în care, la 25 ianuarie
1 942, sondând poziţia URSS în chestiunea frontierelor cu România, Moscova a anunţat
Londra că doreşte în mod ferm menţinerea frontierelor stabilite în iunie 1940.
În urma acestui comunicat britanic, organizarea românească din Anglia se va
limita, ca şi în cazul celei din America, la o serie de emisiuni şi articole publicate în diferite
ziare, graţie mai ales sprij inului acordat în continuare de ofiţerul de legătură Black. Se vor
adânci însă disensiunile interne datorită poziţiei radicale a lui V. Tilea, care, în dorinţa de a
conduce exilul, va face "W1ele declaraţii despre provinciile româneştt .z5 în dezacord cu
adevărul istoric, favorabile în schimb planurilor guvernului englez, care aveau la bază
interesele sovietice.
Lipsit de girul politic al lui Iuliu Maniu, V. Tilea a menţinut contactul cu
23 1bidem, p. 169.
24 1bidem, p. 1 82.
25 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 191.
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Gh. Tătărescu, fiind sprijinit constant în acţiunile de prof Robert Seton-Watson - care
avea o poziţie importantă în Foreign Oftice.
Menţinând contactul cu V. Tilea, ca piesă de rezervă, guvernul britanic, conştient
de valoarea lui Iuliu Maniu, a încercat fără succes să determine plecarea acestuia din
România. Refuzul lui Iuliu Maniu de a părăsi ţara a determinat trimiterea clandestină, fără
ştirea aliaţilor, de către Marea Britanie a unui grup de agenţi din forţele speciale, intitulat
Autatwmus, la 22 decembrie 1943, care s-a încheiat cu un eşec. Nu se ştie dacă această
iniţiativă a dorit doar extragerea din ţară a lui Iuliu Maniu sau chiar realizarea unui guvern
în exil sub preşedenţia acestuia, ca prim pas al creării unui front antisovietic în România.
Sfărşitul lamentabil al acţiunii a pus punct preocupărilor Marii Britanii faţă de soarta
României până la sfărşitul războiului.
Referitor la liderii exilului din Anglia, aceştia vor continua să realizeze emisiuni la
B.B.C., concomitent cu transmiterea de ştiri provenite din ţară spre guvernul englez.
Totodată, alături de liderii exilului românesc existenţi deja la Londra, din ţară, dar şi din
alte regiuni, vor continua să sosească foşti diplomaţi sau oameni politici români, care în
timp vor constitui acea elită a emigraţiei româneşti, atât de incomodă faţă de ocupantul
sovietic şi noua organizare politică impusă de acesta.
Mulţi ani mai târziu, încercând să explice refuzul american şi britanic de a accepta
constituirea unui guvern român în exil după modelul francez al lui De Gaulle, regele
Mihai va spune: "La nivelul opiniei publice, încă nu se punea semnul de egalitate Între
nazism şi comunism, ca rutăzt'. Din aceste 1)10tive "americanii n-arfi acceptat să aibă pe
teritoriu/ lor o astfel de formulă politică'. In ceea ce priveşte Marea Britanie, aceasta a
"acceptat guvernul în exil al lui De Gaulle pentru că Franţa intrase sub ocupaţie
germană' dar "n-ar fi pemzis pe teritoriul lor wz guvern al vrezmei ţări ocupate de ruşi.

Ca şi cum ocupaţia ruserucă arfifost cu ceva mai bună decât ocupaţia nazistă'26 .

Identice ca forme de manifestare a totalitarismului, cele două sisteme erau la fel de
proaste pentru români, numai că în timp ce fascismul era cât se poate de cunoscut,
comunismul era abia la început. Expansiunea sa, începută după al II-lea război mondial,
va împărţi lumea în două şi o va aduce de câteva ori pe marginea prăpastiei prin ceea ce se
va numi războiul rece.
Aruncată de aliaţi în jumătatea comunistă a lumii, România va parcurge unul din
cele mai negre capitole din istoria sa. Despre acest capitol, Acare se întinde pe aproape 50
de ani, s-a scris foarte mult şi cu siguranţă se va mai scrie. Intre aceste scrieri - veritabile
mărturii de suferinţă şi sacrificiu pe altarul libertăţii, un rol deosebit revine, alături de
milioanele de români rămaşi în ţară, şi acelora care, aflaţi în exil, au continuat să lupte şi să
spere în eliberarea României de comunism. Din mulţimea de români aflaţi în afara
frontierelor, au fost şi unii care trăind bucuria libertăţii presupuse de sistemul democratic
occidental, nu au uitat nici o clipă ţara. Urmăriţi chiar şi în străinătate, aflaţi sub
ameninţarea atentatelor bine regizate, a provocărilor şi trădării, nu au cedat. Speranţa, lupta
şi sacrificiul lor sunt o parte componentă a istoriei neamului nostru care trebuie cunoscută,
chiar dacă uneori şi pentru anumite persoane nu este tocmai comodă.
4. Exilul postbelic. Nu se poate vorbi de un exil postbelic decât în strânsă corelaţie
cu cel interbelic. Spunând aceasta avem în vedere faptul că nucleul organizatoric al
exilului românesc de după război se baza în mare măsură pe acele personal ităţi care fie au
rămas în străinătate anterior preluării puterii de către Antonescu, fie au plecat în timpul
acestuia. Alături de ei, şi uneori chiar în fruntea lor, vor veni cei care vor reuşi să
26

Mircea Ciobanu, op.cit, p. 1 4- 1 5.
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părăsească România după 23 august, aşa cum este, spre exemplu, cazul generalului
Nicolae Rădescu.
În virtutea acestor precizări, dar şi din dorinţa de a respecta adevărul istoric, suntem
obligaţi să prezentăm evolu�a exilului românesc postbelic aşa cum am început deja, în
ordinea cronologică a evenimentelor. Individualizând timpul şi locul în care personalită�le
marcante ale emigra�ei noastre sau înscris în efortul de organizare a emigra�ei, încercăm
să oferim o imagine cât mai fidelă a locului şi rolului pe care aceştia I-au jucat în istoria
atât de frământată a rezistenţei româneşti din exil.
Considerând că deja am prezentat locul şi rolul pe care au încercat sau au reuşit să-I
joace personalită� precum Carol al II-lea, V.V. Tilea şi, nu în ultimul rând, Carol Citta
Davila, vom continua cu alte două importante figuri ale diplomaţiei româneşti, respectiv
Nicolae Titulescu şi Grigore Gafencu. Este cunoscut faptul că, la un moment dat, V. Tilea
fiind refuzat de guvernul britanic ca lider al exilului românesc, datorită apropierii sale faţă
de Carol al II-lea, acesta a solicitat venirea la Londra mai întâi a lui Nicolae Titulescu, iar
ulterior a lui Grigore Gafencu.
Deşi era o personalitate europeană de prim rang, Nicolae Titulescu a fost refuzat de
guvernul britanic, deoarece prin memoriul expediat de acesta de la Cannes către generalul
Ion Antonescu, în data de 23 octombrie 1940, alături de aprecierile potrivit cărora "afost
singw-ul român care a protestat vehement contra cedării Basarabiei'', îi solicita şi o
însărcinare diplomatică la una din lega�ile României de la Berna, Lisabona sau Buenos
Aires27• Refuzul englez trebuie legat de faptul că guvernul britanic cunoştea simpatia lui
Titulescu faţă de Antonescu, precum şi faptul că diplomatul era la curent cu negocierile în
urma cărora în România va sosi o misiune militară germană, fapt care va grăbi ruperea
rela�ilor diplomatice româno-britanice din 15 februarie 1941.
Deoarece Foreign Oftice a refuzat de tre i ori viza de intrare pentru Titulescu,
gândurile lui V. Tilea se orientează spre Grigore Gafencu, pe care)n mod repetat, chiar şi
când se afla în misiune la Moscova, îl invită să vină la Londra. In faţa acestei solicitări,
Grigore Gafencu, respectând regulile diplomatice, vine mai întâi la Bucureşti pentru a
raporta asupra misiunii sale la Moscova.
După raportul diplomatic prezentat la sosire, în faţa evenimentelor politice care se
derulau, dar mai ales a faptului că tmpele române trecuseră Nistru!, depăşind graniţa
României Mari, Grigore Gafencu, potrivit propriilor mărturisiri, se hotărăşte să părăsească
ţara deoarece "creştea în mine teama că în caz de înfrângere gennană - înfrângere care

totdeaiO'Ia mi-a părut de neînlăturat - nu se vor găsi decâl for;ote puţini români În
străinăJate care să poată rosti un cuvânt cufolos şi cu autoritate"-8 • Demn de remarcat,

previziunea lui Grigore Gafencu era făcută în ianuarie 1 94 1 , când semnele de oboseală ale
Germaniei încă nu se întrezăreau. I;,uând hotărârea de a pleca în exil, diplomatul nostru şi
a pus şi fireasca întrebare: încotro? In Anglia unde, prin intermediul ambasadorului englez
Sir Richard Stafford Cripps, lui Grigore Gafencu îi parvine invita�a oficială a ministrului
Marii Britanii Sir Robert Anthony Eden, formulată încă înainte de a părăsi teritoriul
URSS, la întoarcerea din misiunea diplomatică, sau cât mai departe, în aşteptarea clipei în
care să fie de folos ţării29 .

"Aveam de ales între două hotărâri: să urmez drumul mai departe spre Lisabona,

Nicolae Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) până în
�tate, Bucureşti, 1998, p. 3 1 4-3 15.
Grigore Gafencu, Jurnal 1940-1942, Bucureşti, 1991, p. 202.

27

28

29 Ibidem, p. 203.
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America sau Anglia, sau să-mi caut o aşezare În Elveţia Dacă aşfi ales calea cea dintâi
aş fi rupt, definitiv, cu ţara şi aşfifost nevoit să duc lupta Înfaţă, alături de anglo-saxoni

împotriva statului român şi a politicii sale oficiale. Aşfi câştigat poate mai uşor, În acest
fel, încrederea şi sprijinul guvernelor a.fcfSene, aş fi contribuit însă, în împrejurări
deosebit de critice, să slăbescpoziţia ţărit 0.
Stabilind coordonatele, alege ca loca�e Elve�a, arătând prin aceasta că nu sprijină
guvernul Antonescu, dar evită în acelaşi timp, din dorinţa de a nu face rău ţării, orice
colaborare cu alia�i. Păstrându-şi libertatea de mişcare şi exprimare putea lua contact cu
reprezentan�i puterilor apusene, păstrându-şi neatinse convingerile proprii sub umbrela
31
neutralită�i helvetice •
Cu alte cuvinte, lipsa unei soluţii în ecua�a războiului era încă departe din punctul
de vedere al lui Grigore Gafencu., astfel încât ini�ativa lui V. Tilea i se părea, cel pu�n în
momen�l respectiv, plină de risc şi neprevăzut.

"In Elveţia exilul lui Grigore Gqfencu a avut practic trei perioade distincte
prima, ianuarie 1942-septembrie 1944,
marcaJă de efortul de a descifra cu un ceas mai devreme intenţia Marilor Puteri Aliate
faţă de România şi de a-şi corTVinge compatrioţii de acasă să scoată ţara din război; a
doua, septembrie 1944-noiembrie 1946, dedicată În întregime apărării intereselor
româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris; ultima, noiembrie 1946-ianuarie 1957 [când
încetează din viaţă - n.n.] consacrată analizei relaţiilor din Europa răsăriteană,
îmbărbătării neamului românesc prin analizele sale lapostul de radio «Europa liberă» şi
promovării ideii unităţiipolitice a continentulut'32•
[aidoma cu a întregului exil românesc - n.n.]:

Alături de aceste trei obiective, fundamentale în întreaga activitate desfăşurată de
Grigore Gafencu, a stat şi preocuparea de realizare a unei coeziuni a exilului românesc,
dorinţă care din nefericire nu s-a putut realiza nici până la moartea sa şi nici după.
5. Exilul românesc şi preliminariile păcii. Deşi există păreri care susţin că
Grigore Gafencu a părăsit România deoarece Ion Antonescu avea de gând să aresteze to�
33
politicienii cu simpatii occidentale , faptul că acesta a ales Elveţia, dar şi activitatea
desfăşurată în exil dovedesc contrariul.
Adept al echilibrului european ce trebuia stabilit la sfărşitul războiului, Grigore
Gafencu dezavua politica românească promovată de guvernul Antonescu, fără însă a-i
aduce critici majore. Urmărind atent evoluţia relaţiilor internaţionale, cel puţin până la
Teheran ( 1 943) acesta a încercat să apere interesele româneşti în faţa cancelariilor
occidentale. După Teheran, începând să înţeleagă că ceea ce ieri era cordonul sanitar
antibolşevic va deveni zonă de influenţă sovietică, acţionează pentru a convinge Londra şi
Washington-ul aspra necesităţii ca Moscova să nu primească teritorii asupra cărora nu are
nici tu1 drept.
Pentru realizarea acestor obiective păstrează legătura cu Anglia şi SUA, redactând
memorii privind constituirea uneifederaţii balccmice, de genul celebrului bloc al neutri/ar,
dar evită în continuare să părăsească Elve�a, cu toate că centrul exilului era la Londra, iar
Viorel V. Tilea îi solicita prezenţa în mod constant.
Aprecierea internaţională de care se bucura, dar mai ales poziţia sa antinazistă

�o
Ibidem, p. 204.
�1

Ibidem, p. 205.
·'2 Grigore Gafencu, Politică in exil l942-1957, Bucu�i.i. 2000, p. 14.
33 Iosif Constantin Drdgan, Antonescu, Mareşalul României şi războaiele de reintregire, voi. II, Vene�a

1988, p. 306.
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stâmesc teamă la Bucureşti astfel încât autorită�le româneşti declară public că activitatea
lui Grigore Gafencu nu poate fi pusă în rela�e cu inten�ile şi obiectivele politice
româneşti.
Paradoxal, Iuliu Maniu îi solicita părerea asupra unui eventual contact cu sovieticii
în scopul negocierii unui annisti�u, considerând că Grigore Gafencu dat fiind activitatea
sa de ministru de externe şi de reprezentant al României la Moscova ar fi cea mai indicată
persoană şi, în acelaşi timp, s-ar bucura de acceptul URSS. Ideea este acceptată, numai că
în timp ce se analizau condi�ile realizării atât Anglia cât şi SUA, prin intennediul lui Alian
Dules - viitorul şef al CIA - îi comunică lui Grigore Gafencu că singura op�une clară o
reprezintă capitularea necondi�onată, fără însă a anula şi posibilitatea altor propuneri de
ieşire a României din război.
Aflat între oamenii politici de la Bucureşti şi reprezentanţii occidentali, în
septembrie 1 943 când se credea că s-au tăcut paşi importanţi pentru o negociere cu
URSS, Moscova anunţă inten�a de a alipi Moldova la Republica Transnistreană.
După Conferinţa de la Moscova (octombrie 1 943) pentru Grigore Gafencu devine tot
mai clar faptul că la sfiirşitul războiului România nu va mai avea frontierele de la 1
decembrie 1 9 1 8.
De asemenea, luând act de faptul că rezistenţa politică de la Bucureşti - în frunte cu
Iuliu Maniu - nu poate renunţa la iluzia României Mari, la sfârşitul lunii decembrie 1943
Grigore Gafencu cere acestora să-şi asume răspunderea de a schimba politica României
ieşind qin război.
In ianuarie 1 944 Iuliu Maniu îl numeşte pe Grigore Gafencu reprezentantul său
personal în calitate de şef al opozi�ei româneşti din străinătate şi îi solicita ca în activitatea
desfăşurată să urmărească trei principii:

" 1 . Nici o concesie cu privire la integritatea teritorială a României Mari;
2. /nstaurarea În ţară a W'lUi regim de sinceră şi adevărată democraţiei;
3. Raporturi de prietenie şi defoarte hW'lă Înţelegere cu

ruşil'34.

La rândul său, în ultima parte a lunii ianuarie 1 944, Mihai Antonescu solicita din
partea lui Grigore Gafencu, prin intennediul unei scrisori transmise prin Vespasian V.
Pella, înlesnirea unor contacte cu reprezentan� ai puterilor occidentale în ideea de a crea o
barieră răsăriteană între Est şi Vest, formată din câteva ţări, printre care şi România, şi
întinsă de la Marea Baltică la Marea Neagră.
Deloc străin de această idee, care de altfel într-o cuprindere mai redusă ca număr
de ţări tăcuse obiectul celebrului proiect numit Blocul ţărilor neutre, Grigore Gafencu îi
răspunde lui Mihai Antonescu că acest moment era încă departe deoarece "nu munai
Puterile Anglo-Saxone, dar nici chiar Ewopa (adică majoritatea covârşitoare a Vechiului
Continent) nu văd şi nu simt primejdia la Răsărit, ci o simt şi o văd la Centru. chiar În
35
inima Continentulut' . Spunând aceste lucruri Grigore Gafencu încerca să transmită la

Bucureşti ideea că, chiar dacă anumite cercuri occidentale începeau să vadă ameninţarea
care venea de la răsărit, nimeni nu va face nimic împotriva bolşevismului până când
primejdia din centml continentzdui
Germania nazistă - nu va fi înfrântă. "Apusul spunea Grigore Gafencu - nu va da nici w1 sprijin efectiv W'lei rezistenţe Împotriva
-

Răsăritului atâla vreme câl o Germcmie puternică vafi înpicioare"

36

•

Fără a sugera într-un mod foarte clar solu�a ieşirii din război a României, Grigore

34 Ibidem, p. 22.

35 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, Inventar 1698, Dosar 158, f. 1 .
36 1bidem.
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Gafencu îi transmitea lui M. Antonescu faptul că în momentul victoriei Na�unilor Unite
ţara se va afla într-un moment foarte greu cu ocazia negocierilor de pace, astfel încât până
11
atunci tpate posibilităţile favorabile "trebuie să.fie culese cât mai neîntârziat'� •
In finalul scrisorii, subliniind încă o dată faptul că până la victoria împotriva
Germaniei "nu se vor rupe alianţa dintre Anglia, America şi URSS', Grigore Gafencu
transmite la Bucureşti ideea clară potrivit căreia soluţia nu poate veni decât din interiorul
ţării, "oricât de grea, de ingrată, de deznădqjduită ne-arpărea acerută sarcină.J8 •
Pe fondul împuternicirii date de Iuliu Maniu, dar şi datorită faptului că în
continuare Grigore Gafencu "era românul care CW'loştea cel mai bine problemele ruseşti
şi ar trebui pus În legătură directă cu sovieticit'39, Londra încearcă aducerea acestuia, pe
calea aerului, din Elveţia în Marea Britanie. Datorită riscurilor încercarea este abandonată,
iar Grigore Gafencu rămâne la Geneva unde, în aprilie 1 944, îi apare lucrarea
Preliminariile războiului din răsărit. Extrem de bine prirpită, cartea face subiectul a
numeroase articole găzduite de publicaţii şi posturi de radio. Incântată de lucrare, Martha
Bibescu îi va scrie: "Cartea ta estefoarte bt01ă, este chiar mare, de o măreţie care vine de

la sensul compoziţiei şi al acelei misterioruejusteţi care exclude dezagreabiluf ..40.

După ecourile acestei lucrări, din care prestigiul lui Grigore Gafencu creşte,
Bucureştiul îi solicită în numele guvernului şi al opoziţiei îndulcirea condiţiilor de
capitulare transmise României prin canalul Ştirbey.
Deşi Grigore Gafencu nu a cunoscut nimic referitor la existenţa unui alt canal de
consultare a aliaţilor, răspunde că este de acord, iar pentru realizarea lui, care nu va fi "nici
capitulqre, nici trădare" este dispus să meargă la Londra41•
fu timpul pregătirilor de plecare spre Anglia Iuliu Maniu î l înştiinţează că n u va
accepta renunţarea de bună voie la Basarabia şi Bucovina. Deoarece nici guvernul
Antonescu nu dorea un progres clar, Grigore Gafencu anunţă că "se consideră dezlegat de
orice mnndai -.42. Informat sporadic ac;upra negocierilor desfăşurate de Barbu Ştirbey şi
lipsit de orice însărcinare, gândindu-se la problemele pe care le va presupune stabilirea
păcii, Grigore Gafencu înfiinţează în locuinţa sa, în iulie 1 944, un "Cerc de studii"' format
din cinci membri.
La 1 1 august i se comunică de către guvernul de la Bucureşti că este dorită
prezenţa sa la Moscova pentru a negocia cu sovieticii ieşirea României din război.
Răspunde că este de acord numai dacă are "ruentimentul regelui şi al opoziţiei, este însoţit

de o delegaţie de specialişti militari şi dacă pe timpul negocierilor încetează celelalte
tratative [B. Ştirbey - n.n.]'-.43•
Răspunsul aşteptat de Grigore Gafencu nu va mai veni niciodată deoarece la 23
august 1944 are loc arestarea guvernului Antonescu, astfel încât România "reintră pe

făgaşul politicii ei tradiţionale şi se leagă din nou de trecutul ei şi de credinţa ei
europeană -M .
Numai că ceea ce Grigore Gafencu numea făgaş tradiţional va dura foarte puţin,
România intrând pentru aproape 50 de ani în una din cele mai negre perioade ale evoluţiei

37 Ibidem, f. 2.
38 Ibidem, f. 3.
39 Ibidem, Dosar 302, f. 38-39.
40 Ibidem, Dosar 306, f. W-70.
41 Ibidem, f. 3.
42 Ibidem, dosar 305, f. 27.
43 1bidem, dosar 3fJ7, f. 7-8.
44 Ibidem. [ 25.
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sale, bolşevismul şi cortina de fier.
Demn de remarcat, pe parcursul a aproape doi ani şi jumătate (din ianuarie 1 942 şi
până în august 1 944) Grigore Gafencu a fost omul în jurul căruia au gravitat principalele
scenarii privind negocierea ieşirii României din război. Rând pe rând i s-au adresat
invita�i, oferte şi solicitări atât de către oficialii de la Bucureşti, cât şi de către opozi�e. Pe
plan extern, deşi erau organiza�i constituite ale românilor în exil atât în SUA cât şi în
Anglia, Grigore Gafencu a jucat rolul unui veritabil lider de opinie şi de grup, bucurându
se atât de aprecierea generală a acestora, cât mai ales de simpatia, aprecierea, interesul şi
chiar sprij inul Londrei şi al Washington-ului. A considerat, probabil, că pentru a fi şef al
românilor din exil, func�e care i-a fost oferită chiar de Viorel V. Tilea, trebuie mai întâi de
toate să te preocupe soarta ţării.
Şi ca o dovadă că viitorul României, mai ales după 23 august, 1-a preocupat în
totalitate, activitatea sa va marca după această dată o nouă evolu�e care se constituie într
un exemplu pentru to� românii noştri afla� în exil.
6. Emigraţia românească şi împărţirea postbelică a Europei. Pe fondul de
entuziasm datorat reintrării României pe făgaşul politicii tradi�onale, o serie de
reprezentan� ai exilului românesc, printre care şi Grigore Gafencu, au dorit să revină în
ţară pentru a participa la construc�a păcii. Numai că pacea era departe, drumul spre casă
ţinea de aprobarea URSS, iar Iuliu Maniu le ceruse să rămână mai departe în Occident
deoarece evolu�a situa�ei din România nu era una menită să îndreptăţească prezenţa lor.
Reînnodând prietenii, mai ales în Franţa eliberată, Grigore Gafencu circulă mult,
are diverse contacte în care prezintă situa�a României şi se bucură de o asemenea
apreciere încât o serie de diplomaţi români solicită la Bucureşti numirea lui ca ambasador
la Paris. Menţinând contactul cu ţara, încet încet, prin intermediul unor rude şi prieteni, dar
mai ales a mesajelor primite din partea unor colaboratori, Grigore Gafencu începe să
înţeleagă faptul că schimbările politice care au loc riscă să determine alunecarea "de voie
sau de nevoie" a României spre Răsărit45•
Această nefastă presimţire devine aproape o certitudine spre sfârşitul Junii martie
1 945 , când Alexandru Cre�anu îi propune să devină liderul mişcării de opozi�e a
românilor din Occident, prin intermediul căreia să solicite interven�a Angliei şi SUA în
favoarea României.
Considerând că diploma�a nu şi-a spus încă ultimul cuvânt Grigore Gafencu
sugerează drept cale de urmat în desfăşurarea unui apel la interven�e, ac�unea de
informare a alia�Jor asupra realită�lor din România, având convingerea că prin aceasta s
ar putea salva independenţa ţării. Pentru realizarea obiectivului propus are numeroase
contacte cu oficiali� occidentale, ţine conferinţe publice, pregăteşte lucrarea Ultimele
zile ale Europei şi se întâlneşte chiar şi cu Ana Pauker, căreia îi spune că "e nevoie de o

Românie liberă, naţională, şi nu de 101 client anglo-sawn sau sovietic' .46.

Evitând şi descurajând compatrio�i din exil care doreau o manifesta�e publică
împotriva URSS, deoarece o acţiune de acest gen n-ar fi pe placul aliaţilor, Grigore
Gafencu publică la începutul anului l944 lucrarea Ultimele zile ale Europei. Considerat
un bun cunoscător al rela�ilor diplomatice europene, lucrarea vine să-I consacre ca pe unul
dintre cei mai aviza� diplomaţi în problemele celui de-al doilea război mondial. Ideile
forţă ale lucrării solicită din partea cititorilor, dar mai ales de la ţările învingătoare,
necesitatea stabilirii păcii şi, odată cu aceasta, asigurarea libertă�i na�unilor europene prin
45 Ibidem, Dosar 307, f. 74.
46

lliidem, Dosar 309, f. 70-7 1 .
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respectarea echilibrului în diversitate şi condamnarea abuzului forţei în interiorul ţărilor
eliberate. Protestând împotriva ''primejdiei şi inutilităţii zonelor de irifluenţă şi a despicării
Europei În două' Grigore Gafencu se pregătea pentlu viitoarea Conferinţă de Pace de la
Paris, precizând faptul că "nu există o problemă a României, după cum nu există o
problemă a statelor mărginaşe, ci există problema Europei şi a [noii - n.n.] ordinei
-A7
mondiale' .
Conştientizând că stabilirea păcii europene va fi un lucru foarte greu de făcut, în
condi�ile în care URSS devenise tot mai categorică în ceea ce priveşte dominaţia asupra
ţărilor eliberate, o serie de organizaţii ale exilului din România, Polonia, Grecia, Bulgarip,
Ungaria ş.a. tind spre o anume unificare în dorinţa de a avea o cât mai mare audienţă. In
cazul României, având în vedere şi mandatul încredinţat de Iuliu Maniu, Grigore Gafencu
crează un grup de ac�une ale românilor din exil, cu sediul în Elveţia care caută să realizeze
un memoriu ce va fi prezentat la Conferinţa Păcii. Din acest grup vor face parte, alături de
Grigore Gafencu, V.V. Tilea, G. Răutu, Al. Creţianu, B. Coste, N. Petrescu-Comnen, D.
Hiott, N. Dian, B. Niculescu, T. Pogoreanu, 1 . Atanasiu ş.a. Având ca lozincă cuvântul de
ordine dat de Grigore Gafencu potrivit cămia "nu luptăm împotriva nimănui, nu atacăm
-A8
pe niment , grupul se deplasează la Pruis unde, la 6 august, trimit delega�ile prezente la
dezbateri, dar şi presei, un ptim memoriu intitulat România în faţa Conferinţei Păcii, iru·
la 8 august un al doilea memotiu - Capacitatea de plată a României în 1946-1952. De
asemenea, grupul atrage atenţia asupra "Constituţiei statelor satelite" (termenul îi apa�ne
lui Grigore Gafencu), solicitând eliberarea prizonierilor şi renunţarea la trupe de ocupaţie,
considerând că pentru o natiune învinsă aceste cereri înseamnă mult mai mult decât
49
clementa .
Activitatea desf'aşurată de grupul lui Grigore Gafencu a fost în atenţia publicului şi
s-a bucurat chiar de simpatia reprezentanţilor unor delega�i occidentale, atât datorită
modului argumentat în care îşi prezentau memoriile, cât mai ales faptului că revendicările
grupului erau frecvent în contradicţie cu delega�a oficială a României, aspect ce
demonstra că aceasta se afla în mod clar sub controlul URSS. Pe măsură ce Conferinţa va
publica Proiectul Tratatului de Pace cu România, şi chiar după semnarea acestuia în data
de 1 0 februarie 1 947, Grigore Gafencu va continua să prezinte argumente potrivit cărora
"numai o revizuire completă şi Întreagă a tratatelor de pace ar putea să garanteze
suveranitătii
României nu numai libertătile
sale ",.i exercitiul
'
' sale, ci şi arpartenenta
' sa la
'
,sb
•

Europa' .

Din nefericire Europa de după al doilea război mondial consfinţea, în virtutea
prevederilor Conferinţei, existenţa unui conflict important între două sisteme, total opuse
ca ideologie, România aflându-se în partea cea mai rea.
Marcând sf'arşitul democra�ei în România, la 29 iulie 1947, ministrul de interne
Teohari Georgescu va cere în parlament dizolvarea P.N.Ţ., iar efortul şi munca grupului
Grigore Gafencu la Paris vor fi prezentată drept o activitate a exilaţilor români "trădători
de neam" care ar fi militat pentru nerecunoaşterea delegaţiei oficiale a României şi ar fi
pus în pericol revenirea Transilvaniei de Nord la statul român, luptând împotriva cauzei
româneşti în străinătate5 1 • "Consecinţă fatală a Wlei lupte Între aliaţi, care a nesocotit

47 1bidem, Dosar 3 1 1, f 9-16.
48 Ibidem, f. 53.
49 Ibidem, 23 august 1946. Interviu publicat în Le semaine dans le Monde.
50 Ibidem, Dosar 3 1 2, 15 februarie 1947.
5 1 Stelian Neagoe, Istoria politică a României între anii 1944- 1947. Crestomaţia tranziţiei dintre două
dictaturi, Bucureşti, 1966, p. 478479.
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principiile şi 1111 a avut in vedere decât satisfacerea intereselor particulare' ..s1

cum îi
scria Grigore Gafencu lui Iuliu Maniu din Paris în 17 septembrie 1946, România a fost
jertfită pe altarul intereselor URSS, astfel încât, aflată în interiorul Cortinei de fier, va fi
silită să parcurgă, împotriva felului ei de a fi, o Golgotă de aproape 50 de ani. Mutilaţi şi
însinguraţi, supuşi la umilinte ideologice în numele victoriei universale a bolşevismulu�
cei aflaţi în ţară vor fi siliţi să înţeleagă că uneori chiar şi războiul cu grozăviile sale este
mult mai blând în comparaţie cu ceea ce istoria a reţinut în paginile sale ca fiind sistemul
totalitar comunist
Cât despre cei aflaţi în afara frontierelor, rupţi de orice contact cu ţara şi supuşi din
ce în ce mai muh presiunilor, şantaj ului şi înscenări lor Securităţii, vor sfărşi prin a se certa
şi despărţi sau, pur şi simplu, prin a se retrage, a scrie, a protesta la radio şi în presă, dar
mai ales pentru a spera, aşa cum a făcut, spre exemplu, Grigore Gafencu.
Epilogul francez al Conferinţei păcii şi dispariţia partidelor de opoziţie din
România vor determina, în foarte scurt timp, spargerea unităţii exilului românesc care, în
virtutea adevărului istoric, a exista doar pentru intervalul de timp în care s-au desfăşurat
lucrările Conferinţei de Pace de la Paris.
Deşi în mod normal exilul ar fi trebuit să se întărească, având în vedere fortificarea
acestuia prin plecarea din ţară a generalului Nicolae Rădescu - ultimul premier al unui
guvern liber - şi a regelui Mihai, în mod paradoxal a scăzut atât ca unitate, cât şi în ceea ce
priveşte convergenta de idei şi acţiune.
Deşi este sprij init din punct de vedere moral de vechea colonie românească din
SUA şi Canada, la care se adaugă marile centre din Londra, Paris şi Elveţia, exilul
românesc nu are d� un singur numitor comun ca element de unitate şi anume poziţia
faţă de comunism. In rest, chiar şi în ceea ce priveşte poziţia faţă de guvernul Antonescu,
opiniile sunt diferite.
Astfel, opoziţia legionară, care după părerea unora era şi cea mai bine organizată,
se situa pe o poziţie de respingere a armistiţiului, solicitând continuarea luptei de partea
53
Gennaniei . Pentru aceasta ei au format un guvern în exil, la Viena, şi au constituit "o
..s4
mică grupare de atac care nu a mai reuşit să intre in luptâ • Astăzi şi în cazul
legionarilor sunt două falii: una care vede în guvernul de la Viena (niciodată dizolvat)
singurul reprezentant al poporului român, în timp ce o alta nu recunoaşte nici armistiţiu),
nici guvernul de la Viena, deoarece Horia Sima a părăsit Legiunea după revolta din
ianuarie 1 941.
După unele păreri, acceptate de mulţi dintre emigranţii români, aceste dispute
dintre diferite grupări ale exilului românesc ascund, prin natura lor academică, o serie de
contradicţii de fond care, prin substanţa lor ideologică şi nu în ultimul rând materială,
anulează orice posibilitate de unire într-un singur organism reprezentativ.
Compusă din politicieni de profesie, ofiţeri, ziarişti, oameni de afaceri, filozofi şi
scriitori, diplomaţi şi - nu în ultimul rând - reprezentanţi sau descendenţi ai Casei regale
din România, masa membrilor exilului nostru nu poate să depăşească sfera propriilor
convingeri de partid sau personale cu care au plecat din ţară. Prin extensie, diferind
opiniile politice diferă şi soluţiile în măsură să-i adune şi să-i unească. Iar când soluţiile
aşteptate ţineau de sosirea în exil a vreunei personalităţi din ţară, cum au fost generalul N.
Rădescu sau Regele Mihai, odată cu sosirea lor disputele au continuat deoarece şi aceştia
52 Affiivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, lnventar 2106, Dosar 74, [ 1 1.
53 Alexandru Popescu, România şi cele trei războaie mondiale, laşi, 2002, p. 242.

54 lliidem
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aveau propriile lor interese sau obiective.
Primele încercări de revitalizare a exilului românesc au loc în luna aprilie 1947
când, printr-o scrisoare adresată celor trei fiuntaşi ai Comitetului de acţiune care au
protestat la Paris (Gafencu, Vişoianu şi Creţianu) prin care - sub semnătura lui Iuliu
Maniu, C.I. Brătianu şi C. Titei-Petrescu -, aceştia erau informaţi că Grigore Niculescu
Buzeşti a plecat cu mandat din partea forţelor democratice conduse de Iuliu Maniu
s5
''pentru a coordona activitatea emigraţiei române'. • Primit cu destulă ostilitate, datorită
unor poziţii divergente faţă de rolul jucat de partidele politice în ţară sub guvernul
Antonescu, începând cu anul 1948 au loc o serie de discutii pentru formarea în exil a unui
.s6
organism de luptă împotriva comunismului, "conceput şt înţeles ca wz guvern in exil
sub de'lumirea de Comitetul Naţional Român.
In scopul coordonării activităţilor de organi:mre a grupurilor politice din exil în
ianuarie 1 948, la Paris, a fost creat Consiliul Partidelor Politice, cunoscut şi sub numele de
lntergrnpul. Deşi iniţial Consiliul Partidelor politice nu a fost agreat de generalul Nicolae
Rădescu, în urma unor negocieri desfăşurate în perioada 1 948-1949, nu în ultimul rând a
rolului jucat de regele Mihai, la 1 O mai 1 949 ia fiinţă Comitetul Naţional Român, cu sediul
în Washington 28 1 0 Cathedral Avenue. Subordonat regelui Mihai şi având ca preşedinte
pe generalul N. Rădescu, din comitet vor face parte cinci personalităţi fără partid şi cinci
desemnaţi de Consiliul Partidelor Politice de la Paris, după cum urmează: Grigore
Niculescu Buzeşti, Augustin Popa, Cornel Branu, Mihai Fărcăşanu, Iancu Zissu,
Alexandru Creţianu, Constantin Vişoianu, Grigore Gafencu, Emil Ghile:mn şi Nicolae
Caranfil. Beneficiind de sprij inul administraţiei americane, Comitetul, aprobat de rege la
23 aprilie 1949, reprezenta pentru Washington un instrument prin care la O.N.U. se
puteau organiza manifestări orientate împotriva comunismului şi guvernului de la
Bucureşti, aservit şi controlat de Moscova.
Cu ocazia primei reuniuni, în ziua de 2 mai 1949, s-au dezbătut o serie de
probleme organizatorice, stabilindu-se şi repartizarea portofoliilor, în final rezultând
următorul organism de lucru:
- generalul N. Rădescu - preşedinte;
- Grigore Niculescu Buzeşti - externe, împreună cu Grigore Gafencu - detaşat la

Mişcarea europeană;

- Iancu Zissu - finanţe;
- Alexandru Creţianu - la apărare.
Câteva zile mai târziu, la 10 mai 1949, regele Mihai a anunţa, printr-o proclamaţie
transmisă şi la radio Vocea Americii, formarea Comitetului Naţional Român, "care i.şi va

închina toate puterile sale luptei pentnt eliberarea palriez".s7 .

Trebuie menţionat că atât la constituire cât şi după, vor apărea o serie întreagă de
nemulţumiri datorate atât dorinţei reprezentanţilor P.N.Ţ., care erau majoritari, de a
controla <;;omitetul, cât şi faptului că o serie de fiuntaşi ai exilului nu fuseseră cooptaţi ca
membri. Intre aceştia se numărau V.V. Tilea, simpatizant al regelui Carol al II-lea şi
duşman al lui Iuliu Maniu, Carol Citta Davila, suspectat ca filosovietic, şi Willy
Fi lderman, fostul preşedinte al evreilor din România, situat pe aceeaşi poziţie cu
V.V. Tilea.
La aceste nemulţumiri şi certuri interne, o nouă divergenţă mult mai gravă apare
55 1bidem, p. 321 .
56 Ibidem, p. 322.
57 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 349.
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atunci când generalul N. Rădescu - în calitate de preşedinte - solicită trecerea în posesia
Comitetului a fondului elveţian, administrat de Alexandm Cre�anu. Potrivit regelui Mihai,
'1ondul. constituit din disponibilităţile Băncii Naţionale ale României, era destinat plăţii
corpzdui diplomalic, În eventualitatea când legătwile lui cu ţara s-arfi întrerupt, . . . iar
Ale.x:andru Creţianu nu a vrut să pzmă acestfond la dispoziţia Comitetzdui Naţional. sub
cuvânt că o să dea socoteală de el la Întoarcerea în ţarâ 68 . Datorită acestei atitudini,
potrivit regelui Mihai, "asupra lui Alexandru Creţianu apasă această povarâ', deoarece
el şi-a însuşit suma astfel încât Comitetul nu a putut s-o folosească pentru atingerea
59
scopun. ,or propuse .
După alte păreri, din fondul constitui la începutul anului 1 944 de către fostul
ministm de externe Mihai Antonescu, în valoare de 20-30 milioane franci elveţieni, a
fost transcrisă pe numele lui Alexandru Creţianu o sumă în valoare de 6 milioane prin
intermediul lui Constantin Vişoianu, în calitate de ministru de externe în perioada
august 1944 - martie 194560 • Transferul a fost acceptat de succesorul lui V işoianu la
externe, diplomatul George Atanasiu, care a executat operaţiunea cu aprobarea
generalului N. Rădescu.
Potrivit aceleaşi surse, în august 1 952 disputa se încinge, iar generalul Rădescu
deschide în Elveţia un proces care avea ca scop recuperarea unei sume de 3 milioane de
franci elveţieni. Potrivit unor surse, generalul era convins de faptul că fondul existent era
folosit de cercul intim al regelui Mihai în colaborare cu industriaşul Max Auschnitt.
Fiind singuri gestionari ai fondului, grupul Vişoianu-Creţianu a reuşit să aibă
controlul politic al exilului astfel încât, susţinându-1 pe regele Mihai, determină în
primăvara anului 1 95 1 de�inarea generalului Nicolae Rădescu de conducerea
Comitetului Naţional Român. In urmă acestei măsuri, generalul N. Rădescu face un apel
de unire a tuturor românilor, iar în octombrie 1 950 înfiinţează împreună cu Grigore
Gafencu, Nicolae Caranfil şi Mihail Fărcăşanu, "Asociaţia Românilor Liberi din SUA şi
Canada". Odată cu publicarea statutului şi apariţia mai multor asociaţii, în noiembrie 1 95 1
aceasta devine liga Românilor liberi cu sediul la New York, la care aderă asociaţiilor
românilor liberi din Anglia, Argentina, Germania, Turcia şi Franţa6 1 •
Noul organism constituit de generalul N. Rădescu reuşea să adune Ia un loc cea
mai mare parte a exilului românesc, astfel incât, in scurt timp, devine cea mai puternică
grupare oolitică, cuprinzând inclusiv o serie de legionari şi germani originari din
' �2
Romarua .
La polul opus, regele Mihai şi grupul Vişoianu-Creţianu, deşi s-au bucurat de
sprijinul Partidului Democrat aflat la conducerea SUA, nu au reuşit să convingă exilul
românesc, astfel încât se va situa în permanenţă pe locul doi. Solicitat să intre în noul
Comitet înfiinţat de regele Mihai la 23 iulie 1 955, Grigore Gafencu refuză deoarece "aşa
cum e constituit şi cum înţelege să organizeze acţizmea românească din qfară, e sortit să
rămână străin de năzuinţele şi cerinţele wzuifoarte mare număr de românr" IJ3 •
La ideea lui Grigore Gafencu aderă aproape imediat şi Eftimie Gherman, amândoi
fiind de părere că un Comitet Naţional trebuie să existe ca emanaţie a unui organism mai
larg constituit din 100-120 de persoane, care ţinând loc de Parlament să aleagă
•

A

58 Mircea Ciobanu, op.ciL, p. 74.

59 1bidem
60
Alexandru Popescu, op.ciL, p. 76.
61

Aw-el Sergiu Marinescu, op.ciL, p. 368-369.
Ibidem, p. 370.
63 Ibidem, p. 371 .
62
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com�n�nţa acestuia, să-i analizeze activitatea şi, atunci când este cazul să-I poată
remanta .
În scurtă vreme această idee este îmbră�şată şi de alte figuri importante ale exilului,
printre care şi diplomatul Raoul Bossy, preşedintele Caromanului (Crucea Roşie română
liberă). Solicitat să participe la reorganizarea Comitetului Na�onal Român, Bossy declară
la rândul său faptul că nu poate participa deoarece "socotescfonnula unui asţfel de comitet
ca inslfficient de reprezentativă şi fără legătw-ă cu realităţile politice active' "'5 . Deşi
activitatea lui Raoul Bossy se desfăşura mai mult în Europa, unde încerca să ajute românii
din prizonierat sau plecaţi legal din ţară să ajungă în Occident, acesta era, datorită rolului
j ucat în diplomaţia românească şi prestigiului de care se bucura, la curent cu toate
frământările existente între cele două organiza�i româneşti. Dorind să cunoască adevărul,
Bossy îl vizitează în 26 decembrie 1 952 pe generalul Riidescu care, fiind grav bolnav, se
afla internat la Memorial Hospital din New York. In urma discu�ei înţelege că generalul

"se considera În drept a lua orice măsură pentru a ÎnJJI,iedica restul <<fondului» a trece în
mâinile�wlUi gmp În loc de a slz4i interesele generale' 6.
In Jurnalul său, făcând o comparaţie între general şi Iuliu Maniu, Raoul Bossy
notează faptul că "nici el, nici Maniu nu erau bărbati de stat În sensul tehnic al
"'7
cuvântului . . . ci oameni politici cu inspiraţie' • Referitor 1� Rădescu, atât la desp�re cât
şi în data de 1 6 mai 1 953, când N. Rădescu moare, Bossy va adăuga: "A fost un om de
"'8
caracter. Dumnezeu să-I odihneascâ •
Revenind la fond, trebuie spus că în ciuda mai multor tentative de recuperare a
sumelor existente, dintre care ultima s-a petrecut în 1 5 martie 1 972 la ini�ativa Băncii
Române de Comerţ Exterior, lucrurile au rămas nerezolvate, singurii beneficiari fiind în

continupre grupul Vişoianu-Creţianu, iar după unele păreri şi regele Mihai.
In acelaşi timp, în lumina documentelor existente, trebuie spus că cel puţin o
perioadă de timp fondul a fost folosit şi pentru a susţine pe unii din liderii exilului nostru,
aşa cum a fost, spre exemplu, cazul lui Grigore Gafencu. Astfel, potrivit scrisorii expediate
de Alexandtu Creţianu în data de 20 august 1 946, i se comunica lui Grigore Gafencu
faptul că "deoarece eşti lipsit de mijloacele obişnuite pe care ţi le procură averea ta din

ţară, vei putea conta, timp de 5 ani. În vederea tuturor cheltuielilor pe care veifi nevoit sâ
lefaci pentru cauza ce o shţjim, pe o sumă de 50. 000 (cincizeci mii)fiYmci elveţieni anual,
"'9
plătibili cu anticipaţie la data de 1 octombrie' . In continuarea scriso1ii, Alexandru
Creţianu adăuga atât faptul că la un eventual deces o sumă redusă cu 1 O mii franci va

reveni soţiei, precum şi faptul că înţelegerea va cădea dacă în acest interval de timp
Grigore Gafencu ar putea dispune de averea aflată în ţară70.
Lipsiti de o serie de documente ce vor fi date publicită�i de arhivele britanice şi
americane în unnătorii ani, nu putem cunoaşte în totalitate nici pe cei care au beneficiat de
aceşti bani, şi nici situaţia actuală a fondului. Ceea ce ştim însă cu siguranţă îl reprezintă
faptul că, în c iuda tuturor încercărilor de a se afla cu certitudine unde sunt banii spre a fi
recupera�, răspunsul a întârziat să apară. Un lucru este însă limpede şi anume că "datorită

dispariţieifondului înfiinţat de l11ihai Antonescu, s-e dus cea mai acerbă luptă intre cele
64

Ibidem, p. 372.
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Raoul Bossy, Jurnal, Bucureşti. 2001. p. 44 1 .

65 Ibidem, p. 384.

6'
1bidem.
68
Ibidem, p. 442.

69 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, Inventar 1698, Dosar 102, f. 5.
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două organizaţii ale exilului românesc, create pentrn a activa împotriva corrumismului:
Comitetul Naţional Român şi Liga Românilor Liherl'11 •
De altfel după moartea generalului N. Rădescu, Liga Românilor Liberi să-şi reducă
activitatea, centru de greutate revenind Comitetului Naţional Român, în fiuntea căreia, cu
apro!Jaiţa regelui Mihai, va fi numit Constantin Vişoianu.
In ceea cel priveşte pe Grigore Gafencu, după dispariţia generalului, se va izola tot
mai mult de activitatea Comitetului Naţional Româp, canalizându-şi toate eforturile şi
întreaga energie la realizarea Uniunii Europene. In cadrul acestui proces a primit
recunoaşterea calităţilor sale fiind ales preşedinte al Uniunii Europene a Federaliştilor şi
membru în conducerea Uniunii Europene. Va muri fără a-şi vedea realizat visul, dar va
lăsa în wmă o activitate despre care se spune că ar fi fost cel puţin egală cu cea a lui
Nicolae Titulescu.
La moartea sa, în 30 ianuarie 1 957, succesorul generalului N. Rădescu la
conducerea Ligii Românilor Liberi, Gheorghe Răuţ va spune: "De la Nicolae TllU!escu
încoace, Grigore Gafencu a fost româmd cel mai ascultat şi considerat de opinia
iritemaţionalâ'12.
Peste ocean, la New York, Comitetul Naţional Român, după alte câteva încercări
de unificare, începe să-şi subţieze rândurile. Dorind menţinerea interesului faţă de
problemele românilor rămaşi sub dictatura comunistă, în ianuarie 1 956, prin intermediul
lui C. Vişoianu, Comitetul Europa Liberă oferă un sprijin financiar menit a dinamiza
activitatea membrilor. Conform scrisorii nr. 45/56 din 1 8 ianuarie 1 956, adresată de
C. Vişoianu regelui Mihai, Comitetul Europa Liberă asigura românilor 500$ lunar pentru
Fundaţia Universitară Carol 1; 900$ lunar pentru un ziar în limba română, bani pentru
chiria unui apartament ca sediu pentru Reprezentanţa C.N.R. la Paris şi salariu pentru o
secretară73.
Susţinut de Europa Liberă, Comitetul Naţional Român a continuat să editeze
ziarul Naţiunea Română, apărut pentru prima dată în 1 948, şi a organizat constant
întruniri, conferinţe, emisiuni ocazionale la posturile de radio, declaraţii şi memorii,
corelate cu acţiuni identice din partea altor comitete din Europa de Est aflate în Asociaţia
Naţiunilor Europene Captive.
Se adăugau celebrele emisiuni la posturile de radio Vocea Americii şi Europa
Liberă, prin intermediul cărora românii din ţară erau înştiinţaţi că dincolo de Cortina de
fier nu au fost uitaţi.
Potrivit regelui Mihai, în ciuda acestor emisiuni care vor fi permanentizate,
activitatea Comitetului Naţional Român se reduce considerabil după anul 1 965, iar
în 197 1 practic se desfiinţează. Dintre cauze: mulţi dintre participanţi au decedat,
Al. Creţianu plecase cu tot cu fond încă dinainte de 1 965, iar alţii reuşind în afaceri s-au
îndepărtat de obiectivele Comitetului refuzând orice sprijin financiar, spre deosebire de
reprezentanţi i altor ţări cum ar fi, spre exemplu, ungurii. Lovitura decisivă este dată de
C. Vişoianu care, Ia 1 ianuarie 1 97 1 , şi-a anunţat colaboratorii că Europa Liberă îşi
încet� activitatea, lipsind Comitetul de ultimul sprij in financiar.
Intr-o ultimă discuţie pe tema fondului, Creţianu i-ar fi spus lui Vişgianu că prin
aceşti bani "s-a despăgubit pentrn ceea ce i-au confiscat comuniştii in ţarâ'14. Intrigat de
7 1 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 388.

72 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafenru, dosar 1 n.
73 Aw-el Sergiu Marinescu, op.cit., p. 406.
74 1bidem, p. 408.
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răspuns, pe baza unui document descoperit târziu de politologul Stelian Tănase în arhivele
Hoover Institution ofWar, Constantin ViŞQianu va explica istoria fondului printr-un raport
75
adresat regelui Mihai la 9 decembrie 1970 •
Potrivit raportului, pe când era ministru de externe în guvernarea 23 august 1944martie 1 945, C. Vişoianu a constituit un fond de 6.000.000 franci elve�eni, din fondul de
20 de milioane realizat de Mihai Antonescu, şi a dat dispozi�e ca suma respectivă să fie
dispusă într-un cont sub numele lui Al. Creţianu. Din cele 6 milioane, Al. Cre�anu a depus
3 milioane într-un fond secret personal, iar cu celelalte 3 milioane a susţinut activitatea
grupului prezent la Conferinţa de la Paris şi a ajutat o vreme Comitetul Na�onal Român.
In scrisoare precizează că nu a ştiut niciodată cât s-a cheltuit din cele 3 milioane; cât
despre celelalte 3 milioane, ele au rămas definitiv în posesia lui Al . Cre�anu, în ciuda
tuturor încercărilor de a-l convinge să-i restituie. Potrivit sernnatarului scrisorii, suma a
trecut de la Creţianu la soţie şi de la aceasta la copii, fiind folosită în scopuri exclusiv
personale.
După ce C. Vişoianu părăseşte Comitetul, acesta îţi încetează practic existenţa, deşi
sporadic numele său mai apare legat de ini�ativa unor români fără însă a mai desfăşura
vreo activitate deosebită.
În ceea ce priveşte personalităţile româneşti aflate în exil, acestea în mod individual
sau în organizaţii minore ca rezonanţă au continuat să-şi manifeste interesul faţă de soarta
grea a românilor din ţară prin intermediul unor articole găzduite de presă sau radio, prin
lucrări scrise, acţiuni culturale şi nu în ultimul rând protestatare.
Dintre aceştia cel puţin câţiva merită a fi menţionaţi:
Virgil Mihăiescu - iniţiatorul Bibliotecii Române din Freiburg ( 1 mai 1 949) devenită
Institutul Român;
- Mircea Eliade - preşedintele Centrului român d� cercetări aflat sub patronajul
Academiei din Paris, înfiinţat de prinţul Nicolae în 1 949. In cadrul acestui centru au lucrat:
6
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Teodorescu, l.eontin Constantinescu ş.a?
După o perioadă de aproximativ cinci ani, în luna ianuarie 1 977, câţiva membri ai
partidelor istorice iau iniţiativa constituirii unui nou Comitet Na�onal Român. Având ca
principal ini�ator pe Nicolae Penescu, ultimul secretar general al P.N.Ţ., după o perioadă
organizatorică de aproape trei ani, în martie 1 980, apare Comitetul Naţional Român cu un
statut ce cuprinde 2 1 de puncte, votat în unanimitate, şi un birou executiv format din 1 5
persoane, aprobat de regele Mihai în audienţa colectivă la reşedinţa sa din Versoix
(Elveţia) în data de 29 martie 1 980. Ca organ de conducere este înfiinţat un birou de
coordonare din care fac parte: Radu Cîmpeanu, C. Crişan, D. Ienciu, P. Indrieş, N.
Penescu şi D. Zamfrrescu.
Având în componenţă în jur de 60 de persoane şi 5 filiale (în Franţa, SUA-Canada,
RFG, Italia şi Elveţia), s a pornit la acţiune, neţinându-se cont că, pe lângă veleitari�m şi
oportunism, s-a adăugat şi confuzia, împreW1ă cu calitatea inforioară a majorităţii noilor
"

-

17
exilaţt' •

Datorită acestor cauze, la fel ca în cazul pr.mului Consiliu Naţional Român, şi
acesta va sîarşi f'ară a desfăşura vreo activitate care să merite sau să atragă aten�a.
În această lungă serie de eşecuri, alături de ambiţiile personale şi poziţia diferită a
membrilor unor partide, un rol deosebit 1-a jucat şi securitatea lui Ceauşescu care, prin
15

RcvistaS.fem Politică nr. 57, Bucureşti, 1998.

76 Alexandru Popescu, op.cit.., p. 280.283.
77 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 423424.
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şantaj, infiltrări, trădări, infonnatori şi provocări, a unnărit ca nici un anturaj de români
emigra� să nu poată lucra sau ac�ona Potrivit lui Alexandru Popescu, în problema
exilului românesc, securitatea a lucrat după principiul potrivit căruia "Orice anJuraj de
78
români emigranţi nu trebuie săfiinţeze" .

L'exil roumain apres la deuxieme guerre mondiale
Resume

Dans cet article I'auteur essaie une analyse d'un important chapitre de notre histoire:
l'evolution de I'exil rournain apres le deuxierne guerre mondiale. Ainsi, l'auteur insiste sur I'activite
d'une personalite speciale - Grigore Gafencu - un hornrne de valeur continentale, avec idees qui
aujourd'hui sont posees en practique sous la forme de !'Europe Unie.

'8 Alexandru Pop!SCU, op.cit., p. 264.
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