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ASPECTE ALE COMPORTAMENTULUI
MINORITĂTII GERMANE
DIN ROMANIA IN ANII 1940-1941
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FLORIAN BANU

Definită prin articolul 1 al Constituţiei din martie 1 923 drept " un
stat naţional, unitar şi indivizibi l", România interbelică reunea între
graniţele sale şi o serie de minorităţi naţionale. Astfel, potrivit recensă
mântului din 1 930, din totalul populaţiei, 7 1 ,9% erau români, urmaţi, în
ordine descrescătoare, de maghiari 7,9%, germani 4, 1 % şi evrei
4%. 1 A doua ca număr de membri, minoritatea germană a susţinut, în
general, politica externă a statului român, urmărind menţinerea statu-quo
lui teritorial fixat prin tratatele de pace care au fost încheiate în 1 9 1 91 920 în Franţa.
Din punct de vedere politic, saşii şi şvabii erau grupaţi în Partidul
Parlamentar German care în ianuarie 1 929 şi-a luat numele de Partidul
German. Principalele revendicări vizau domeniul învăţământului şi cel al
Bisericii, pentru care erau cerute deplina libertate de funcţionare şi o
finanţare cât mai substanţială din partea statului . Reprezentanţii saşilor şi
şvabilor au adoptat tactica de colaborare cu guvernele României făcând,
de regulă, cartel electoral cu partidul chemat la putere. Această
minoritate a avut o atitudine loială statului român respingând presiunile
liderilor Partidului Maghiar care insistau pentru desf'aşurarea unor acţiuni
comune, pe plan intern, dar mai ales internaţional, împotriva statului
român pe care îl acuzau că încalcă drepturile minorităţilor2 • Ascensiunea
în cadrul Partidului German a grupării radicale condusă de Fritz
Fabricius, care îmbrăţişa ideile naţional - socialiste promovate de Adolf
Hitler, va produce o modificare a poziţiei faţă de statu l român.
Atât în "Mein Kampf' cât şi în diverse discursuri, Hitler preconi
za crearea unui mare stat al germanilor care să înglobeze pe toţi germanii
din Europa, urmând ca ulterior să constituie un imperiu continental,
capabil să asigure supremaţia mondială a Reichului. În vara anului 1 932
-
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-
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Enciclopedia României, Bucureşti, 1 938,vol. 1, p.I48.
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Hitler declara: "Nu vom ajunge niciodată dominaţia mondială dacă nu
avem în centrul sferei noastre de încredere un nucleu de putere solid,
dur ca oţelul. Un nucleu de optzeci sau o sută de milioane de germani,
formând o unitate compactă, care nu numai că ne va face invincibili, dar
ne va da, o dată pentru totdeauna, o superioritate decisivă asupra tuturor
popoarelor europene"3 • Cu rigoarea şi tenacitatea specifice germanilor,
naziştii au înfiinţat, încă din 1 93 1 , "Organizaţia Partidului Naţional
Socialist Muncitoresc German (N.S.D.A.P.) pentru străinătate" (A.O.).
Misiunea oficială a acestei organizaţii era de a grupa în cadrul
N.S.D.A.P. pe toţi germanii din străinătate pe baza principiilor expuse de
Hitler în "Mein Kampf' precum şi strângerea legăturilor cu Germania.
Misiunea secretă a organizaţiei era de a desfăşura o amplă acţiune de
spionaj în statele în care trăiau cetăţeni de origine etnică germană şi de a
supraveghea acţiunile adversarilor politici din străinătate4 • Pentru îndepli
nirea acestor misiuni A.O. a înfiinţat 350 de grupe regionale ale par
tidului răspândite pe tot globul. Grupa N.S.D.A.P. din România se numea
"
"Landesgruppe .
Imediat după luarea puterii în Germania, naziştii au trecut Ia
edificarea unui vast aparat informativ. La 26 aprilie 1 93 3 era înfiinţată
poliţia secretă de stat Geheime Staat Polizei condusă de Herman
Goring5 (de la 20 aprilie 1 934 conducerea, de facto, a revenit lui Heinrich
Himmler). Următorul serviciu, ca importanţă, era Abwehrul "6- Serviciul
de informaţii al armatei germane - condus de amiralul Canaris. Alături de
acestea funcţionau organele de informaţii ale N.S.D.A.P: Organizaţia
partidului nazist pentru străinătate, Serviciul Central al cetăţenilor de rasă
germană, B iroul de politică externă al N.S.D.A.P., Serviciul naţional
pentru Germanii din străinătate, Organizaţia pentru Străinătate a Frontu
lui Muncii German, Uniunea Reichului pentru colonii, Institutul pentru
străinătate, Comunitatea de Muncă a Inginerilor din Străinătate, Biroul de
Informaţii pentru protecţia industriei germane. Toate aceste organizaţii
aveau rolul de a promova interesele Germaniei în străinătate şi de a
strânge legăturile cu minorităţile germane din diverse state. De exemplu,
Serviciul Central al cetăţenilor de rasă germană (Volksdeutsche
-

3

-

Apud A. Simion, Agresiunile naziste din Europa în anii 1938-1939, Bucureşti, 1 983,

p . 1 2- 1 3 .
C . Neagu, D . Marinescu, Fapte din umbră, Bucureşti, 1 983, voi. III, p . 3 1 .
5 J. Delarue, Istoria Gestapoului, Bucureşti, 1966, p . 58.
6 Pentru detalii vezi J. Kokoska, Amiralul Canaris, Bucureşti, 1 970.
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Mittelstelle) avea sarcina de a ocroti m inorităţile germane din alte state şi
de a se ocupa cu reducerea lor în Germania, iar B iroul de Politică Externă
urmărea infiltrarea ideologiei naziste în opinia publică din străinătate prin
organizarea de schimburi universitare, înlesnirea de schimburi comer
ciale etc7 •
Toate ne indică dorinţa germanilor de a transforma lozinca ,,Ein
Reich, Ein Volk, Ein Flihrer! " într-o realitate palpabilă. România aflată într-o
importantă zonă geostrategică, bogată în petrol, mare producătoare agricolă şi
având între graniţele sale peste 700.000 de germani nu putea să scape atenţiei
naziştilor. Ca urmare, încă din 1 934, Gestapoul îşi înfiinţeză rezidenţe în
România iar în 1 939 Abwehrul începe să colaboreze - legal cu Serviciul
Secret de Informaţii (S.S.I) condus de Mihail Moruzov 8 • Germanii au realizat
captarea unor forţe politice, precum Liga Apărării Naţional Creştine condusă
de A.C. Cuza şi Octavian Goga dar mai ales organizaţia "Garda de Fier" .
Conştienţi de faptul că opinia publică românească este preponderent fila
franceză, germanii au încercat să se folosească în special de minoritarii
germani pentru a determina o schimbare a orientării României dar fără a
înregistra succese notabile până în 1 939- 1 940.
Declanşarea războiului în 1 939 şi prăbuşirea sistemului de alianţe
al României, coroborate cu slăbiciunea manifestată de Franţa şi Anglia au
determinat o reorientare a politicii externe a României, începând din prima
jumătate a anului 1 940, în sensul realizării unei apropieri de Germania9 •
Totodată, minoritatea germană din România devine tot mai activă. Un
adevărat punct de cotitură 1-a reprezentat venirea lui Fritz Fabricius în
fruntea acestei minorităţi în noiembrie 1 938. Este organizată Comunitatea
germană din România (Volksgemeeinschaft der Deutschen in Rumanien).
Între Frontul Renaşterii Naţionale şi minoritatea germanilor intervine un
acord prin care germanii aveau dreptul să-şi constituie organizaţii proprii
pentru scopuri culturale, economice şi pentru opere sociale1 0 • Centrala
secţiunii N.S.D�A.P. din România ("Casa brună") funcţiona în Bucureşti în
7

C. Neagu, D. Marinescu, op. cit, p. 33.
Vezi C. Troncotă, Mihail Moruzov ş i Serviciul Secret de Informaţii a l armatei
Române, Bucureşti, 1 997, passim şi N. D. Stănescu, Întâmplări şi oameni din
Serviciul Secret, în Magazin istoric", nr. 1 -61 1 99 1 .
"
9 A l . Gh. Savu. Consideraţii privind neutralitatea României la începutul celui de- al
doilea război mondial, în Studii privind politica externă a României, 1 919 - 1939,
Bucureşti, 1 969, p. 288.
8

10

Arhivele Istorice Centrale Bucureşti, (A. !. C.B.), fond preşedenţia Consiliului de
Miniştri, dos. nr. 2741 1 939, passim.
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clădirea Legaţiei germane şi avea mai multe comisii: sportivă, culturală, de
control şi supraveghere, de disciplină. Avea Ortsgruppen (grupe locale) în
1 7 oraşe ale României precum şi numeroase puncte de asistentă socială
(Nationalsozialistisch Volkswohlfahrt). În 1 939 în România erau �ditate 52
de ziare germane, existau patru edituri şi nenumărate librării germane1 1 • În
acelaşi timp, legaţia germană introducea în ţară numeroase publicaţii cu
caracter propagandistic. O vie activitate de propagandă se desfăşura prin
Oficiul de turism german din România care difuza filme, broşuri şi
publicaţii precum "Sud-est-Echo", "Buletinul german", "Lupta pentru estul
german" 1 2 •
Începând din 1 940 activitatea Comunităţii Germanilor din România
(V.D.R.) cunoaşte o adevărată eferverscenţă urmărindu-se obţinerea de
drepturi cât mai multe şi cât mai largi pentru minoritatea germană şi ajutora
rea Reichului prin toate mijloacele pentru obţinerea victoriei. La 1 7 fe
bruarie 1 940 într-o şedinţă a conducătorilor secţiunii N.S.D.A.P s-a hotărât
majorarea subvenţiilor acordate de organizaţiile germane din România
ziarelor şi ziariştilor români care s-au dovedit fideli promovării intereselor
germane. Pentru sprijinirea revistelor de propagandă germane se alocau
500.000 lei. Organizaţiile muncitoreşti germane primeau 6.500.000 lei, iar
tineretul universitar 5.300.000 lei. Totodată, s-a hotărât ca până la 8 mai
1 940 în toate localităţile unde existau cetăţeni români de naţionalitate
germană să se înfiinţeze organizaţii N.S.D.A.P1 3 • Începând din 1 940 în rân
durile minorităţii germane s-au introdus "duminicile de economii" în care
membrii comunităţii se abţineau de la fumat şi de la consumarea de alcool
iar economiile realizate se depuneau la un fond comun, iar pentru tinerii
germani se încerca inocularea ideii că prin activitatea organizaţiilor Străjeriei
se urmăreşte deznaţionalizarea elementului german din România.
Evoluţia minorităţii germane din Român ia se situează pe noi
coordonate odată cu preluarea puterii de către generalul Antonescu în 7
septembrie 1 940 şi cu proclamarea României drept " stat naţional
legionar" ( 1 4 septembrie 1 940) 14• Participarea Gărzii de Fier la guvernare
11
12

E. Campus, Din politica externă a României (1913-1947)., Bucureşti, 1 980, p. 479.
A.I.C.B., fond Preşedenţia Consiliului de miniştri-cabinetul militar Ion Antonescu
(P.C.M.-C.M.), dos. nr. 82/ 1 94 1 , f. 9- 1 1 .
13
Ibidem, f. 29-34.
1 4 Pentru o analiză pertinentă a împrejurărilor în care Antonescu a preluat puterea, vezi.
A. Simion, Regimul_politic din în perioada sept. 1940 - ian. 1941, Cluj, 1 976 şi mai
ales, A. Simion, România Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române
din august 1 944, Cluj, 1 979.
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şi aderarea României la "Pactul Tripartit" în 23 noiembrie 1 940,
reprezentau semne clare că România s-a înscris ferm alături de Germania,
astfel că minoritarii germani au considerat că statutul lor trebuie mult
ameliorat, manifestările lor devenind tot mai virulente.
Întrucât România suferise grave amputări teritoriale în vara
anului 1 940, Antonescu a solicitat Institutului Central de Statistică o
situaţie clară a minorităţilor din România. Realizarea acestei statistici a
revenit lui Anton Golopenţia, director al Oficiului de Studii din Institutul
Central de Statistică şi datele erau următoarele:

Structura etnică a României după pierderile teritoriale15•
Etnii
Români
Unguri
Germani
Evrei
Ruşi-Ruteni
Bulgari
Altii
Total

Cifre absolute
1 1 .380.000
536.000
525 .000
283.000
75 .000
1 7.000
450.000
13.280. 000

0/o

85,7
4,0
4,0
2, 1
0,6
0, 1
3,4
100

Situaţia germanilor trecuţi sub stăpânire străină, pe provincii, era
următoarea: Basarabia, Bucovina de Nord şi Dorohoi de Nord - 1 22.426
germani, Transilvania de Nord 72. 1 08 germani, Cadrilater - 5 19 germani.
Prin tratatul de la 22 octombrie 1 940, care prevedea retragerea populaţiei
germane din Bucovina de Sud şi din Dobrogea Veche, numărul germanilor
din România era redus cu încă 50.000. Prin executarea acestui tratat
dispăreau în întregime două " insule etnice" germane: coloniştii din
Dobrogea Veche şi restul sudic al insulei din Bucovina. Statul român
rămânea cu două zone în care concentrarea populaţiei de etnie germană era
mai mare: şvabii din Banat - Arad - Hunedoara şi saşii de pe "fostul
pământ crăiese" . În prima zonă locuiau 2 8 1 .84 1 germani, în cea de-a doua
206.435. În restul ţării se mai găseau 36.724 germani. Raportul întocmit de
Golopenţia sublinia că, în ambele zone, aşezările germane sunt risipite
printre aşezări româneşti în care trăiesc de 3-4 ori mai mulţi români iar
dacă în Banat pot fi întâlnite aşezări aproape curat germane, în
15

A.l.C.B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 43/ 1 940, f. 7.
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Transilvania de Sud dimpotrivă, germanii trăiesc în aşezan m ixte
germano-române. În consecinţă, crearea unor regiuni germane autonome
din punct de vedere politic nu putea fi pusă 1 6.
Generalul Antonescu a încercat să potolească agitaţia elementului
minoritar german prin acordarea unor privilegii sporite în cadrul Legii
nr.830 pentru constituirea Grupului Etnic German din România (în
continuare G.E.G.), din 2 1 noiembrie 1 940 1 7 . G.E.G. era declarat
persoană juridică de drept public. Partidul Muncitoresc Naţional German
era socotit reprezentant al voinţei naţionale a G.E.G. şi putea lua măsuri
cu caracter de obligativitate pentru membrii săi.
Bucurându-se de un regim de favoare, încurajaţi de sosirea
trupelor germane în România 1 8 şi beneficiind de sprij inul nemij locit al
Berlinului, germanii din România " s-au transformat într-o organizaţie ce
şi-a depăşit atribuţiile oficiale"19, stânjenind în multe privinţe însăşi
politica guvernului Antonescu. Astfel au fost înfiinţate gărzi naţionale
germane în toate comunele cu populaţie germană, precum şi centre de
instrucţie pentru pregătirea comandanţilor acestor gărzi şi au fost instala
te santinele şi patrule " cu atitudine jignitoare faţă de populaţia româneas
că"20 . Tinerii militari germani lipseau de la şedinţele de instrucţie,
declarând că au primit ordin a nu mai lua parte decât la şedinţele conduse
de instructori germani. Conducătorii minorităţii germane înştiinţau poliţia
români de
germană că s-a oprit orice fel de rechizitie de la cetătenii
'
origine germană. Încă în septembrie 1 940 C asa Germană din Timişoara a
dat o dispoziţie telefonică tuturor comunităţilor germane comunale prin
care hotăra: 1 ) să nu se predea nici o rechiziţie; 2) să nu se prezinte nici
un german când este chemat de jandarmi. Dispoziţii similare erau publi
cate în ziarele "Volksblatt" - nr. 1 94/1 940, "Arader Zeitung" nr.240/ 1 940 şi în " Siebenburgische Tageblatt" - nr. 2226/1 9402 1 .
Legiunile de jandarmi trimiteau note informative c u u n conţinut
alarmant. Primarul comunei Gearmata U ud Timiş - Torontal) înştiinţase
16

Ibidem, f. 1 1 .

Monitorul oficial" (M.O.), nr. 275/2 1 noiembrie 1 940, p. 6520.
"
D. Şandru, I. Saizu, Unele aspecte privind consecinţele economice ale prezenţei
trupelor germane În România 1940-1944}, în Anuarul Institutului de Istorie şi
arheologie A. D. Xenopoi-Iaşi, (A.l.l.A. I. ), XIII, 1 976, p. 1 1 7.
19 D. Şandru, A. Kareţchi, I. Saizu, Dificultăţi În ., colaborarea " româna- germană
(1940- 1 944}, în A.I .J.A.I., XXIII, 1986, p. 206.
20
A.l.C.B., dos. nr. P.C.M.-C.M., dos. nr. 382/ 1 94 1 , f. 2 1 .
21
Idem, dos. nr. 23/F.D., f. 1 5 .
17

18
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populaţia " să nu se mai adreseze postului de jandarmi ci toate cererile ş i
actele s ă fi e trimise l a primărie ", iar populaţia germană d i n Engelsbrun
Uud. Arad) " nu mai ţine seama de hotărârile jandarmeriei "22 • Locuitorul
Grass I oan din comuna Vulcan - jud. Braşov a atras atenţia şefului de
post că "dacă nu ştie germana trebuie să o înveţe pentru că acum s-au
schimbat multe lucruri în România',23 . Astfel de atitudini erau încurajate
de trupele germane sosite în România. Potrivit Buletinului Informativ al
Inspectoratului General al Jandarmeriei din luna decembrie 1 940, în ziua
de 20 decembrie 1 940 un ofiţer german a bruscat pe şeful postului de
jandarmi Săuleni din jud. Arad, iar în noaptea de 22-23 decembrie 1 940
în comuna Fibiş Uud. Timiş) doi ofiţeri germani au cerut cu insistenţă
eliberarea unui deţinut de origine germană. Un caz similar se înregistra în
comuna Mosloc (Timiş) unde şeful postului de jandarmi a fost ameninţat
cu revolverele de doi ofiţeri germani care I-au eliberat pe locuitorul şvab
Horn Ion după care au ridicat şi actele de anchetă24 •
Confruntate cu astfel de situaţii, autorităţile române au luat contact
cu liderii comunităţii germane din România pentru a găsi o soluţie. În urma
acestor tratative, Andreas Schmidt - şeful G.E.G. - a elaborat două comu
nicate prin care se stabilea: a) obligaţia fiecărui minoritar german de a-şi
îndeplini îndatoririle faţă de statul român în mod exemplar; b) necesitatea
raporturilor de perfectă prietenie între minoritarii germani şi majoritarii
români. Totodată, guvernul a dat un decret de amnistiere pentru toţi mino
ritarii germani care se făcuseră vinovaţi de nesupunere la concentrări,
rechiziţii etc25 • Comunicatele trimise în teritoriu de către conducerea G.E.G.
aveau se pare, un caracter duplicitar întrucât atitudinile contrare datoriei de
cetăţeni ai statului român au persistat, ba chiar s-au agravat, iar cei chemaţi
uneori a da socoteală răspundeau invariabil că aşa au ordin de la Comu
nitatea germană26 •
Unul din aspectele cele mai îngrijorătoare îl reprezenta acţiunea
de totală germanizare a localităţilor în care se găsea populaţie mixtă,
acţiune care, coroborată cu alte acţiuni şi declaraţii, ducea la concluzia că
minoritatea germană tinde să obţină autonomia. Astfel se cerea ca în co
munele cu majoritate germană limba oficială să fie germana. În comunele
22
23

A.I. C. B. , fond Inspectoratul General al Jandarmeriei (l.G.J.), dos. nr. 1 13/1940, f. 17-19.

Ibidem.
Ibidem, f. 45-46.
2 5 A.I. C. B., fond P.C.M.-C.M. dos. nr. 23/F.D.
26 Ibidem.

24

f.

1 6.
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unde majoritatea erau germani primarul era, de asemenea german, iar
ajutorul de primar trebuia, potrivit indicaţiilor guvernamentale, să fie un
român, iar în comunele cu paritate între germani şi români primarul era
tot un german. Nu puţine erau însă cazurile când, invocându-se numărul
mic al locuitorilor români, şi primarul şi aj utorul de primar erau
germani27 şi depuneau tot efortul pentru germanizarea completă a
comunelor. În comuna Gottlab (jud Timiş) comandantul Subcentrului de
pregătire Premi litară (P.P.), învăţător la secţia română a şcolii a fost
somat de şvabi să părăsească imediat comuna. Spre a-1 intimida şi forţa
să plece, în noaptea de 1 0/ I l noiembrie 1 940 un grup de germani
înarmaţi i-au spart geamurile locuinţei trăgând şi focuri de armă. Acelaşi
tratament a fost aplicat notarului şi şefului Oficiului P.T.T. (ambii
români). În comuna Orţişoara învăţătorul Crulea Petre a fost evacuat -în
cursul lui noiembrie - din clădirea şcolii, cu tot bagajul, spunându-i-se să
plece din comună. În aceeaşi situaţie a fost pus învăţătorul Preda Victor
din comuna Nitchidorf (jud Timişi 8 .
Nu doar reprezentanţii autorităţii publice (notari, jandarmi) şi ai
învăţământului au fost supuşi presiunilor, ci şi membrii clerului ortodox.
Edificator este cazul preotului român din comuna Grabant (jud Timiş), în
care se găsea o colonie de cea. 400 de români, căreia i s-a pus în vedere să
închidă biserica şi să plece din comună, spunându-i-se: Valahii nu pot sta
"
printre poporul şvab, acesta aparţine Reichului"29 • Se urmărea probabil
verificarea în practică a versetului biblic: bate-voi păstorul şi turma se va
"
risipi ! " . În acelaşi sens, al alungării populaţiei româneşti, se înscrie şi măsura
luată de direcţi unea şcolii primare din comuna Zadârlag - Arad care a făcut
cunoscut in comună, prin adresa nr. l 07/1 940, "să nu se mai trimită la şcoală
decât copii a căror limbă maternă este germana"30 .
Intenţia de germanizare a unor zone cât mai largi a fost deosebit
de bine pusă în evidenţă prin recensământul efectuat, din ordinul
conducătorilor comunităţii germane, la 3 noiembrie 1 940. Celor care se
declarau germani li se promitea un paşaport etnic" şi protecţia Germa
"
nie i3 1 . Dacă promisiunea nu era destul de atrăgătoare, ea a fost comple
tată de diverse mij loace de persuasiune. Preotul Kurt Ferdinand din
27

Idem, dos. nr. 479/ 1 94 1 , f. 226.
Idem, dos. nr. 3821 1 94 1 , f. 86.
29 Ibidem, f. 1 1 7.
28

30
31

Ibidem.

Idem, dos., nr. 23/F.D., f. 27.
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comuna Lupoc a înscris drept germani cinci cehi, un polonez şi trei
slovaci, iar în comuna Jamul Mare, trei maghiari şi un iugoslav,
promiţându-le protecţie. În comuna Teremia Mare 25 de români s-au
lăsat înscrişi drept germani în urma susţinutei propagande făcute de
germani în legătură cu iminenta autonomie a Banatului şi " de frică să nu
fie obligaţi să părăsească comuna"32 •
Foarte eficace s-au dovedit a fi ameninţările. Preotul romano
catolic Mihai Kurt din Beşenova Veche Uud Timiş) a reuşit să înscrie în
rândurile germanilor mai mult de 200 de persoane de origine bulgară,
spunându-le că dacă nu se declară vor fi repatriaţi în Bulgaria. În comuna
Sântana U ud Arad) învăţătoarea Ana Frank a dat afară din şcoala
confesională germană, pe copilul ungurului Mandel Aladar pentru
motivul că tatăl acestuia a refuzat să se înscrie în comunitatea germană3 3•
Un alt mij loc de presiune a fost în unele cazuri, refuzul negustorilor
germani din comune de a mai vinde ceva negermanilor. În urma unui
astfel de "recensământ" ziarul "Banater Deutsche Zeitung" din 1 6 fe
bruarie 1 94 1 putea publica un articol cu titlul "Peste 5 50.000 lucuitori
germani în România" .
Un puternic asalt german s-a produs şi asupra simbolurilor
româneşti. Prin legea privind organizarea Grupului Etnic German era
permisă arborarea drapelului german alături de cel românesc. În fapt însă
lucrurile au stat altfel. La şcoala din comuna Guilvăz Uud Timiş) cu ocazia
unei petreceri organizate de tineretul german, înainte de începerea
spectacolului, au fost îndepărtate toate steguleţele româneşti. În 8 noiembrie
1 940, fiind sărbătoare natională (ziua onomastică a regelui), germanii din
comuna Sânmartin Qud A�ad) au arborat doar drapelul naţional german34• În
comuna Săcălaz Uud Timiş) de pe pereţii şcolii au fost ridicate toate
tablourile cu subiect istoric şi harta ţării, în locul lor afişându-se inscripţii şi
figuri reprezentative germane. Aceeaşi atitudine antiromânească s-a făcut
simţită şi cu ocazia tradiţionalului bal şvăbesc ce a avut loc la Arad la 1 5
februarie 1 94 1 . Sala d e bal a fost împodobită c u steaguri germane ş i cu o
uriaşă inscripţie: "Ţara unde poporul şvab pătrunde, pământul acela se va
numi german"35 . În seria faptelor cu caracter antinaţional se înscriu şi
evenimentele din comuna Neudorf Uud Timiş). Aici ostaşii Regimentului 5
Vânători au ridicat o troiţă în mijlocul comunei, împrejmuind-o şi cu un
3

2

33

ibidem. f. 28.
Ibidem. f. 30.

34 ldem, dos. nr . 3821 1 94 1 , f. 94.
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grilaj. Îndată după plecarea ostaşilor, în noaptea de 25/26 septembrie 1 940
patru tineri gennani au distrus şi troiţa şi grilajul35 •
Locuitorii gennani din comuna Cruceri Gud Arad) au rupt toate
tăbliţele C.A.M. ce se găseau la locuinţele cultivatorilor de tutun deoarece
erau scrise în limba română şi aveau tricolorul românesc. Aceşti locuitori au
distrus tablourile domnitorilor şi ale personalităţilor române expuse Ia şcoală
şi Ia primărie36•
O deosebită insistenţă au depus m inoritarii gennani pentru im
punerea limbii germane. În acest sens, populaţia germană din
comunele Felneac şi Călugăreni U ud Timiş) i nsista ca actele de
căsătorie să se încheie în limba germană iar în comunele Becicherecul
Mic şi B i led U ud Tim iş) toţi comercianţii şi-au înlocuit firmele
româneşti, cu firme scrise în l imba gennană. Acolo unde se înregistrau
unele şovăieli agenţii gennani intrau rapid în acţiune. În comuna
Sagul U ud Arad) în noaptea de 4/5 decembrie 1 940 pe uşile ş i
ferestrele atel ierelor ş i magazinelor a u fost l ipite afişe cu mesajul:
" Dacă eşti german, pune-ţi firmă germană" 3 7 •
Creşterea artificială a numărului de locuitori de origine etnică
germană, impunerea l imbii gennane şi purificarea etnică prin izgonirea
românilor erau subordonate unui obiectiv de prim rang: desprinderea de
statul român3 8 • S-au vehiculat mai multe variante, două fiind favorite:
crearea unui stat tampon (pufferstaat) fonnat din Banatul românesc,
Banatul iugoslav, Slovenia şi Croaţia, sub conducerea unui Gauleitter şi
sub dominaţie gennană (unna a fi inclusă şi o parte din Ardeal, inclusiv
oraşul Sibiu), saşii propuneau fonnarea unui stat autonom gennan sub
denumirea " Statul Gennan Dunărean" (Donnaustaat) sub protectorat
german39 • I ntenţia autonomizării regiunilor locuite de minoritatea
germană era făcută publică în presa de l imbă gennană fără nici o retinere.
În ziarul "Hatzfelder Zeitung", din octombrie 1 940, care apă;ea în
Jimbolia se afla articolul " Weg mit den Banaten Grenzen " (La o parte
cu graniţele Banatului) în care se afinna că majoritatea locuitorilor
Banatului o reprezintă gennanii care au dreptul de autonomie. Articolul
se încheia astfe l: "Ne-am săturat să stăm mereu sub ordinele unor
Ibidem. f. 1 06.
36 1dem, dos. nr. 23/F .D. , f. 33.
3 7 Ibidem, vezi şi dos. nr . 4 79/ 1 94 1 , f. 28 1 .
3 8 D . Şandru, A utonomia Transilvaniei in propaganda germanilor din România, în
Xenopo/iana, 1-4/1997, p. 2 1 0-2 1 8.
39 Ibidem, f. 29.
3s
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popoare străine şi vrem, în sfârşit, să fim noi domni şi nu veşnici robi în
regiunile noastre svăbeşti'.4°.
Aceste tendinţe erau încurajate, mai mult sau mai puţin tacit, de
ofiţerii germani ai Misiunii Militare Germane sau de cei care doar
tranzitau România. Generalul german Lorenz s-a adresat, în decembrie,
comunităţii germane din Sibiu cu cuvintele: "Mai puteţi? Mai suporataţi
puţin şi apoi totul se va termina"41 •
O altă manifestare a m inorităţii germane din România în măsură
să îngrijoreze în cel mai înalt grad autorităţile române a fost tendinţa
evidentă de acaparare a unor importante sectoare ale vieţii economice
din România. Chestiunea a fost adusă în atenţia generalului Ion
Antonescu, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 26 septembrie 1 940,
de ministrul comunicaţiilor Nicolau care anunţa că "în Banat este o
bătălie mare între şvabi şi români, pe locurile, casele şi industriile pe
care ungurii şi evreii le părăsesc"42 . Soluţia propusă de Antonescu a fost
cea de asigurare a dreptului de preemţiune al Statului asupra tuturor
bunurilor aparţinând străinilor care părăsesc ţara. Un câmp larg de
activitate pentru m inoritatea germană va fi însă oferit în lunile
următoare prin legislaţia ce viza proprietăţile evreilor. Astfel, în 4
octombrie 1 940 sunt adoptate Decretul-lege nr.3347 pentru trecerea
proprietătilor rurale evreieşti în patrimoniul statului43 şi Decretul-lege
nr.3361 entru numirea comisarilor de românizare44 • În 1 9 noiembrie
1 940 a fost adoptat Decretul-lege nr.3 850 pentru românizarea caselor
de filme, sălilor de cinematograf, birourilor de voiaj şi turism45, urmat
în 3 decembrie 1 940 de Decretul-lege nr.3968 pentru trecerea în
patrimoniul statului a vaselor şi plutitoarelor aparţinând evreilor sau
societăţilor evreieşti46 • Prin Decretul-lege nr. 842 din 27 martie 1 94 1
proprietăţi le urbane evreieşti treceau în patrimoniul statului47 , iar în 3
mai 1 94 1 era publicat Decretul-lege nr. l 220 care completa Decretul
lege nr.3347/ 1 940, în sensul că erau trecute în proprietatea statului şi
brutăriile, instalaţiile de prelucrat paste făinoase, fabricile de spirt,

p

40

41

ibidem, f. 30.
ibidem, dos. nr. 34/1 940, f. 6.

42 Idem, dos. nr. 1 69/1 940, f. 145.
4 3 M. O., nr. 233, 5 octombrie 1 940, p . 5703-5704.
4 4 ibidem, p . 5704-5705.
4 5 Idem, nr. 274, 20 noiembrie 1 940, p . 65 1 O.
46 Idem, nr. 286, 4 decembrie 1940, p. 6688-6889.
47 ldem, nr. 74, 28 martie 1 94 1, p. 1 530- 153.
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rafinăriile ş i d istilăriile, cazanele de ţuică, fabricile de produse medica
mentoase ce aparţineau evreilor48 •
Aceste acte legislative urmăreau să realizeze o "românizare" a
vieţii economice întrucât, potrivit lui Ion Antonescu: "infiltraţiile străine
ale capitalurilor internaţionale ( ... ) ne-au împiedicat dezvoltarea, ne-au
minat statul şi ne-au umilit puterea de creaţie românească49 .
Spre surprinderea şi nemulţumirea lui Antonescu, şi nu numai, s-a
produs nu o românizare ci o germanizare a unei însemnate părţi a
economiei. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 1 1 octombrie 1 940,
Horia Sima atrăgea atenţia că "degeaba se iau aceste măsuri ca să se pună
comisari de românizare la întreprinderile industriale ( ... ), pentru că în
locul evreilor, care-şi vor lichida întreprinderile, vor veni alţii. Nici statul
şi nici particularii, singuri, fără de nici un ajutor, nu vor putea lua aceste
întreprinderi "5 0 • În sprij inul afirmaţiei sale, H. Sima prezenta cazul
magazinului "Aux Galeries Lafayette" pentru care se prezentaseră trei
germani dornici să- 1 cumpere. Sima propunea înfiinţarea unei Case de
credit legionar care, sprij inită de Banca Naţională, "să poată uşura acest
transfer de proprietate de la evrei la români "5 1 •
Interesul germanilor pentru preluarea acestor proprietăţi evreieşti era
cât se poate de real. Notele informative ale S.S.I. avertizau Preşedinţia
Consiliului de Miniştri că G.E.G. a hotărât să procedeze rapid la preluarea
întreprinderilor comerciale şi industriale deţinute de evrei, beneficiind de
ajutorul organizaţiei "Berufsgruppen"52 • Andreas Schmidt promitea tot
sprijinul unei delegaţii de mari comercianţi saşi din Sibiu care protestau contra
tendinţelor statului român de a opri cumpărarea de întreprinderi evreieşti de
către germani. În acelaşi sens, conducerea germanilor din Braşov anunţa, prin
circulara nr. 574/1 940, că "s-au făcut demersurile necesare să se apere
interesele comercianţilor germani faţă de acţiunea de ocupare a magazinelor
evreieşti de către legionari"5 3 • Comercianţii germani care doreau să cumpere
magazine evreieşti trebuiau să indice numele magazinului şi preţul său pentru
a obţine creditele necesare întrucât Casele de economii din Braşov şi Sibiu se
oferiseră să pună la dispoziţie fondurile necesare.
48 Idem, nr. 102, 3 mai 1 94 1 , p. 2330.
49 Mareşa! l. Antonescu, Către Români. Chemări. Cuvântări. Documente, Bucureşti,
50

1 94 1 , p . 1 75 .

51

A.I. C. B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 169/1 940, f. 209.
ibidem.

53

Ibidem.

52

Idem, dos. nr. 23/F.D., f. 36.
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În Banat capitalurile germane reuşiseră, de asemenea, să acapareze
majoritatea întreprinderilor evreieşti: industria bumbacului "Lengyel" era
cumpărată de E. Patianschi din Lugoj ; magazinul "Scheinberger" din Orşo
va a fost luat de Societatea germană "Danubiana". Marele industriaş german
Muschong din Lugoj prelua banca "Cărăşana" din localitate. Societatea de
transporturi "Calmy", firma de export - import "Vachtel", firma "David
Schwartz şi Fii" erau preluate de către şvabi. Acţiunea avea un caracter
organizat întrucât în palatul Bănăţia din Timişoara "se ţin dese consfătuiri cu
caracter economic în cadrul cărora se dau instrucţiuni şi se procură ajutoare
băneşti pentru acapararea întreprinderilor evreieşti", după cum raportau
organele informative54. Un caz care a produs vâlvă la vremea respectivă a
fost acţiunea saşilor din Mediaş care, prin echipe organizate, au ocupat în 27
noiembrie 1 940, zece prăvălii evreieşti din centrul oraşului pretextând că au
contracte de vânzare-cumpărare55 • În Braşov saşii formaseră o comisie care
cumpăra imobile de la ungurii care plecau în Ardealul cedat şi insistau ca
aceştia să nu vândă sub nici o formă românilor. In acelaşi timp, societătile şi
întreprinderile cu capital german au început să-i excludă pe români, despă
gubindu-i cu contravaloarea acţiunilor pe care le posedau. Astfel chiar Petru
Groza a fost exclus de la întreprinderea "Muschony" şi de la Societatea de
asigurări "Agronomul" (ambele în judeţul Arad), unde era acţionar şi
membru în Consiliul de Administraţie. Aceste măsuri trebuiau să pregă
tească, în viziunea saşilor, "noua orânduire a Europei" în care România "va
fi stat agrar în timp ce comerţul şi industria românească vor trece în mâinile
germanilor"56• În şedinţa Consiliului de Miniştri din 1 0 decembrie 1 940,
Vasile Iaşinschi, ministrul muncii, avertiza că "la Reşiţa este o societate pe
acţiuni care este acaparată de străini, şi în special de nemţi. Ei cumpără pe
capete şi caută să-i dea afară pe români (... ). Străinii deţin majoritatea
acţiunilor, iar românii, fiind în minoritate, vor fi eliminaţi, cu vremea, de
acolo"57 • Rioşanu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne,
adăuga: "Nemţii cumpără tot ce se găseşte acolo, fie de la jidani fie de la
români, şi în special case"58 • Atitudinea lui Antonescu a fost iniţial destul de
moderată faţă de aceste acţiuni: ''Nu trebuie să ne punem rău cu nemţii ei
ne-au dat 80 miliarde, cu o dobândă de 3,5%. Ei ne asigură frontierele, se bat
54

Ibidem, f. 4.

Idem, dos. nr. 1 69/1 940, f. 796.
Idem, dos. nr. 23/F.D., f. 22.
5 7 Idem, dos. nr. 1 69/1 940, f. 663.
55

56
58

Ibidem.
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pentru noi. Totuşi, să nu lăsăm să treacă proprietatea românilor in mâini
străine. Trebuie găsită însă o formulă înţeleaptă, care să nu provoace
conflicte"59 •
Acţiunile minoritarilor germani au trezit reacţii şi din partea lideri lor
P.N.L. şi P.N.Ţ. Constantin 1. C. Brătianu ii adresează generalului Anto
nescu in 1 8 decembrie 1 940 o scrisoare în care sublinia: "inchiderea in
treprinderilor evreieşti pe care românii nu le pot cumpăra, teroarea creată
de tinerii nerăspunzători si lesc pe mulţi comercianţi şi industriaşi să-şi
pună averea la adăpost, să o vândă pe sume mici la minoritari
subvenţionaţi din afară, sau chiar la organizaţii direct străine. În loc de
naţional izare se face o deznaţionalizare mai periculoasă ca starea de
astăzi. Câteva exemple : capitalul german s-a introdus în aproape toate
băncile mari şi întreprinderile comerciale române, ca în societăţile de
petrol Petrol B lock, I.R.D.P., Columbia, Concordia, Banca de Credit,
Comerciala, Crisoloveni, Creditul Agricol Ipotecar, pe lângă vechea
Societate Germană Bancară; intreprinderile comerciale ca Schlessinger,
Lustgarten, Sora, Galleries Lafayette. Fabrici de hârtie ca Piatra Neamt şi
Petreşti . În fiecare zi afl u că firme evreieşti sau altele au trecut in mâi � ile
Germaniei sau saşilor"60• I uliu Maniu avertiza şi el că "sub guvernarea
Domniei Voastre tendinţa de românizare a industriei şi comerţului s-a
prefăcut intr-un proces de invadare a capitalului extern . Capital şi
conducere au pătruns în cele mai importante stabilimente industriale
chiar şi în acele care au strânsă legătură cu apărarea naţională6 1 •
Poziţia lui Ion Antonescu faţă d e activitatea germanilor începe s ă se
radicalizeze spre sfârşitul anului 1 940 dar mai ales după tranşarea
con fi ictului cu legionarii în ianuarie 1 94 1 . În 20 decembrie 1 940 el
declara "Lucruri de acestea îmi vin multe la ureche: că germanii au
cumpărat nu ştiu ce ( ...). Să nu creăm condiţiuni care ne vor duce Ia o
luptă mai grea. Se va spune: Ce a făcut Antonescu? 1-a scos pe evrei ş i i
a pus pe nemţi"62• În 1 5 aprilie 1 94 1 când min istru l de interne, gen. D.
Popescu, semnalează unele fricţiuni între saşi şi autorităţi, Antonescu este
mult mai ferm. "Eu am pus această problemă autorităţii germane de aici
şi se va pune şi la Berlin. Vom studia şi chestiunea d-lui Andreas
59

60

Ibidem.
Maresal lon Antonescu - Epistolarul infernului, avertisment, note şi indice de Mihai

Pelin, Bucureşti, 1 993, p. 62.
I. Calafeteanu (ed.), Iuliu Maniu - Ion Antonescu. Opinii si confruntări politice
(1940-1944), Cluj, 1994, p. 38.
62 A
.I. C. B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 1 69/1 940, f. 797.

61
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Schmidt şi vom face să i se taie aripile, ca să se potolescă. Am asigurări
că dej a acestui domn i s-a dat un avertisment63 • Totuşi, Antonescu
păstreză o poziţie echilibrată explicând: "Trebuie ca, în multe lucrări
mărunte, să închidem ochii. Bineînţeles că trebuie să ţinem lucrurile de
scurt, dar intervenţiunile noastre să ţină seama de interesele superioare
ale Neamului Românesc. Atâta aşteaptă ruşii Î i ceilalţi duşmani ai noştri
ca între m ine şi germani să înceapă discordia" 4•
Atitudinea minoritarilor germani faţă de autorităţile române era
însă departe de a se ameliora. În apri lie 1 94 1 M inisterul de Interne
comunică faptul că G.E.G. urmărea să pună mâna pe clădirile şi
fabrici l e mai mari d in Timişoara (industria lânii, fabrica de ciocolata
"Kandia" ), iar Parchetul General din Timişoara semnal a că au fost
trimişi în j udecată pentru sabotaj economic 1 3 0 de p lugari m inoritari
care au sustras diverse produse b locate65 . M ihai Antonescu, care
înaintase mai multe sesizări ministrului Germaniei la B ucureşti, van
Ki l linger, primise asigurări că se va face "o rev izuire a întregii politici
a Grupului Etnic German din România"66 • Manfred van Killinger era
sesizat periodic de M i hai Antonescu şi de Ion Antonescu în privinţa
abuzurilor de tot felul săvârşite de saşii şi svab i i din România67 şi se
pare că era de bună credinţă, aşa cum aprecia M ihai Antonescu: "am
găsit (din partea lui van Kill inger-F.B.) cea mai respectuoasă înţe
legere a drepturilor suveranităţii româneşti şi a legalităţi i legilor"68• O
atitudine corectă se poate desprinde şi dintr-o scrisoare a lui van
Killinger către preşedintele unei societăţi româna-germane din Berlin:
"Din păcate, a trebuit să constat că mulţi german i s-au îmbogăţit foarte
m ult aici; prin ce?. În orice caz, p e aceştia eu îi urmăresc cum
urmăreşte satana un sufl et sărman". In aceeaşi scrisoare constata: "că
prin aj utorul dat de I ntendenţa germană şi de trenurile m i litare au fost
duse de noi în mod i legal diverse bunuri spre Germania, este, din
nefericire, un fapt dovedit "69•
În luna mai 1 94 1 reprezentanţi ai minorităţii germane au propus
guvernului român scoaterea germanilor de sub prevederile Legii Asigu63

Idem, dos. nr. 479/ 1 94 1 , f. 226.

64

Ibidem.

66

Ibidem.

65
67
68
69

Idem, dos. nr. 4851 1 94 1 , f. 5 1 8.
Idem, 323/ 1 94 1 , f. 12.

Idem, dosar nr. 479/ 1 94 1 , f.

285 .

23 August I944. Documente, Bucureşti, 1 984, voi. 1,

p.

379.
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rări lor Sociale şi constituirea lor într-o Casă de Asigurări numai pentru
gennani, ba cerând şi fondurile de rezervă acumulate în cei 30 de ani de
când fuseseră înfiinţate Asigurările Sociale. Această măsură ar fi
reprezentat, în viziunea autorităţilor române, "constituirea unui stat în
stat"70 • O altă problemă era aceea a purtării de anne şi unifonne de către
membrii organizaţiilor paramilitare gennane, inclusiv cu însemne ale
Wermachtului. Astfel pe chipiurile tinerilor saşi era prins Edelweiss-ul
(fl oarea de colţ era însemnul Trupelor alpine din Wennacht/ 1 • Premi
litarii germani continuau să se instruiască separat, cu instructori aduşi din
Gennania, iar în momentul când erau chemaţi la centrele de Încorporare
încercau să fugă în Gennania cu concursul trupelor germane staţionate în
România. Astfel, în 1 februarie 1 94 1 în staţiile Curtici şi Pecica au fost
găsiţi 1 1 2 tineri de origine gennană din zona Timişoarei ce aveau ordine
de concentrare pentru aceeaşi zi şi care încercau să părăsească ţara cu un
tren militar german72 • Problemele create prin acest comportament erau
recunoscute şi de H. Neubacher, însărcinatul cu probleme economice de
pe lângă Legaţia gennană din Bucureşti care, într-o telegramă referitoare
Ia situaţia internă din România, recunoştea faptul că: "prin convocarea la
serviciul militar s-au înrăutăţit relaţiile dintre Grupul Etnic Gennan şi
populaţia românească" 7 3 .
Demersul nostru a fost axat pe perioada 1 940- 1 94 1 întrucât atunci,
sub euforia provocată de succesele militare ale Gennaniei, manifestările
antiromâneşti ale gennanilor au fost mai numeroase. Totuşi, ele nu au
dispărut nici atunci când Reichul a intrat în defensivă. În 28 mai 1 943 o
notă S.S.l. infonna că formaţiunile G.E.G. intreprind expediţii de
pedepsire împotriva acelor gennani care refuză să se înroleze în annata
germană74 iar în 1 O noiembrie 1 943 un buletin al Ministerului de Interne
comunica factorilor de decizie că organizaţiile S.S. din cadrul G.E.G.
strâng date din cadrul annatei şi populaţiei româneşti întrucât se tem că
"în România s-ar pregăti o lovitură similară cu aceea a lui Badoglio în
Italia"7 5 • Activitatea informativă coordonată de Reich pe teritoriul
României a rămas deosebit de intensă chiar şi în 1 944. Eugen Cristescu,
şeful S.S.l., îl infonna pe mareşalul Antonescu, în februarie 1 944, că în
70 A.!. C.B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 4791 1 94 1 , f. 286.
7 1 Ibidem.
72 Idem, dos. nr. 34/1 940, f. 34.
73 23 A ugust 1944. Documente, Bucureşti, 1 984, voi. !, p 239.
74 Ibidem, p. 379.
75 /bidem, p. 6 14-6 1 5 .
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ţară activează peste 600 de agenţi Gestapo alături de care acţionează şi
alte servici i: Abwehrstel le, Serviciul Informativ Politic al Legaţiei Ger
mane, Organ izaţia supuşilor germani afl aţi în România, Grupul Etnic
German şi Geheime Feldpolizei. Toate aceste servicii de infonnaţii
foloseau numeroase persoane aparţinând minorităţii gennane76 •
Am încercat realizarea unei prezentări a modului în care Gennania
nazistă şi-a subordonat minoritatea gennană din România reuşind să o
transforme într-un element de presiune deloc de neglijat, gata să susţină cu
devotament ţelurile expansioniste ale Berlinului. Deşi s-a bucurat de un
tratament democratic în România interbelică, minoritatea gennană nu a şovăit
să comită o serie de acţiuni îndreptate împotriva integrităţii teritoriale şi
suveranităţii statului român. De la sfidarea autorităţilor publice la tendinţe de
germanizare, de Ia proiecte de autonomizare la încercarea de a domina viaţa
economică a statului român, comportamentul antiromânesc a cunoscut o
varietate de modalităţi de manifestare şi a dus la apariţia unor resentimente în
cadrul populaţiei majoritare, manifestate, uneori, după 23 august 1 94477• Mi
noritatea germană nu poate fi culpabilizată în nume colectiv, aşa cum au facut
autorităţile sovietice de ocupaţie, mai ales că importante segmente nu au
manifestat aderenţă la propaganda şi ideologia nazistă. În special cei mai în
vârstă au rămas fideli statului român şi n-au şovăit să condamne excesele
tinerilor îndoctrinaţi de naţional-socialism. Bazat îndeosebi pe documente de
arhivă, demersul nostru şi-a propus reconstituirea atmosferei de tensiune
internă existentă în România anilor 1 940-1 941 în speranţa că aceasta va
contribui la o mai bună înţelegere a unora din măsurile regimului Antonescu
precum şi a opţiunilor externe ale ţării noastre în acele momente cruciale
pentru existenţa statală a României. Considerăm că relaţiile României cu
Germania nazistă trebuie studiate atât prin prisma raporturilor economice şi
militare cât şi prin analiza unor factori mai greu decelabili ţinând cont de
mentalul colectiv, de modul cum era perceput celălalt ("Friţ", "valahul"),
numai astfel fiind posibilă înţelegerea adecvată a unor realităţi atât de
complexe.

76
77

A.I. C.B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 58/1 944, f. 13.
O. Şandru, Etnicii germani si detaşamentele de muncă forţată din România (1944/ 946), în Arhivele Totalitarismului, I I I , nr. 1/1995, p. 26-49; FI. C. Mihaul, Situatia
etnicilor germani din Transilvania. 23 august - 12 septembrie 1944, în Arhivele
Totalitarismului, v. Il, nr. 1 -211999, p. 68-79.
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ASPECTS DU COMPORTEMENT
DE LA MINORITE ALLEMANDE DE ROUMANIE
Resume
Apres la realisation de la Grande Union de 1 9 1 8. entre les
frontieres de l 'Etat roumain i l y avait des minorites nationales dont on
distinguait, par leurs nombres, les minorites hongroise et, respectivement,
allemande. Si parmi les Hongrois de Roumanie, l 'attachement pour I 'Etat
roumain n'a pas ete trop manifeste, des 1 9 1 9, la minorite allemande a fait
preuve de sa volonte de s'encadrer pleinement au sein de I' Etat.
L'ascension du nazisme et l ' intense propagande du Reich
concernant la superiorite de la race arienne et de sa destinee de maitriser
l ' univers a seduit assez vite les jeunes Allemands de Roumanie. Pendant
les annees ' 3 0, les idees de la propagande naziste ont trouve leur echo
parmi certaines couches conductrices de la minorite allemande
produisant ainsi une modification substantielle du comportement et de la
conduite des membres de celle-ci par rapport â l 'Etat roumain.
L'etude presente essaie de surprendre quelques aspects de la
maniere dont la minorite allemande de Roumanie s'est organisee d'apres
les modeles totalitaires de type naziste. Le Groupe Ethnique Allemand de
Roumanie a represente le nouveau cadre organisationnel ayant re9u le
support direct de 1' Allemagne et qui s'est radicalement ecarte des normes
de la vie democratique. Les Allemands de Roumanie ont commence â
afficher par rapport aux autres citoyens roumains une attitude de
superiorite, ont acquis des positions economiques des plus importants et,
pendant une courte periode, ont passe â 1'elaboration de projets
d'autonomisation des regions qu'ils habitaient ou meme de separation
effective des certaines regions de I 'Etat roumain.
Tout en s'appuyant sur des informations d'archive, notre
demarche a pour but de relever la vulnerabilite des gens face aux idees de
type totalitaire, abilement promues, et de presenter la maniere dont un
segment energique de la minorite allemande a impose un changement
radical aussi bien dans le comportement que dans la mentalite des
membres de la communaute allemande de Roumanie, malgre l ' opposition
manifestee par les elements les plus lucides et les plus attaches au
systeme democratique.
Traduit par Coralia
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