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Abstract. The rapture of the Bessarabia and the Northern Bukovina, in
June 1940, was the result of the Ribbentrop-Molotov Pact (23 August 1939)
and the Secret Additional Protocol that accompanied it. We present in this
article the official documents of that time, in their chronological order and
the chaining of data and facts contained in them, that led to the ceding of
the Romanian provinces to the Soviet Union.

Keywords: rapture of the Bessarabia and the Northern Bukovina; Ribben-
trop – Molotov Pact; Secret Additional Protocol.

Vom încerca prin acest demers documentar sã construim un scenariu al abo-
minabilului târg sovieto-nazist, deschis ºi încheiat pe seama României. Vom ur-
ma parte din documentele oficiale ale vremii, în ordinea cronologicã, ºi înlãn-
þuirea datelor ºi faptelor cuprinse în ele, mãrginindu-ne doar sã le ordonãm ºi sã
le petrecem unele din altele prin lapidare fraze de legãturã.
„Pactul diavolilor“ de la Moscova ºi Berlin — încheiat la Kremlin, 23 august

1939 — a avut, din pãcate pentru români (ºi nu numai pentru ei), ºi un blestemat
adaos:

Protocolul Adiþional Secret

„Cu ocazia semnãrii Tratatului de neagresiune dintre Reichul German ºi Uni-
unea Republicilor Socialiste Sovietice, plenipotenþiarii semnatari din partea ce-
lor douã pãrþi au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidenþiale problema
delimitãrii sferelor lor respective de interes în Europa Rãsãriteanã. Aceste con-
vorbiri au dus la urmãtorul rezultat:
1. În cazul unei transformãri teritoriale ºi politice a teritoriilor aparþinând Sta-

telor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordicã a Lituaniei
va reprezenta frontiera sferelor de interes, atât ale Germaniei, cât ºi ale URSS.
În legãturã cu aceasta, interesul Lituaniei faþã de teritoriul Vilna este recu-

noscut de ambele pãrþi.
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2. În cazul unei transformãri teritoriale ºi politice a teritoriilor aparþinând Sta-
tului polonez, sferele de interes, atât ale Germaniei, cât ºi ale URSS, vor fi deli-
mitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula ºi San.
Problema dacã interesele ambelor pãrþi fac ca menþinerea unui Stat polonez

independent sã fie de dorit ºi modul în care vor fi trasate frontierele acestui Stat,
poate fi determinatã în mod definitiv numai în cursul evenimentelor politice ul-
terioare.
În orice caz, ambele Guverne vor rezolva aceastã problemã pe calea unei în-

þelegeri prieteneºti.
În privinþa Europei Sud-Estice, partea sovieticã accentueazã interesul pe

care-l manifestã pentru Basarabia. Partea germanã îºi declarã totalul dezinte-
res politic faþã de aceste teritorii.
Acest Protocol va fi considerat de ambele pãrþi ca strict secret.

Moscova, 23 august 1939

Pentru Guvernul Reichului German Cu puteri depline din partea
J. von Ribbentrop Guvernului URSS

V. Molotov“1

Seria atacurilor ultimative imperialiste ale Uniunii Sovietice la adresa inte-
gritãþii teritoriale a României s-a intensificat odatã cu fulminantul pasaj din dis-
cursul rostit de Viaceslav Molotov, ºeful diplomaþiei sovietice, de la tribuna So-
vietului Suprem al URSS, în ziua de 29 martie 1940:
„Dintre Statele vecine din sud pe care eu le-am menþionat, România este cea

cu care noi nu avem un pact de neagresiune. Acest fapt se datoreºte existenþei
unei dispute nerezolvate ºi anume, problema Basarabiei, a cãrei ocupare de cãtre
România Uniunea Sovieticã nu a recunoscut-o niciodatã, deºi noi nu am ridicat
niciodatã problema recâºtigãrii Basarabiei prin mijloace militare. De aceea, nu
existã niciun temei pentru înrãutãþirea relaþiilor sovieto-române. Este adevãrat cã
de mult timp noi nu avem un ministru plenipotenþiar în România iar îndatoririle
acestuia au fost îndeplinite de un însãrcinat cu afaceri. Faptul acesta s-a datorat
unor împrejurãri specifice din trecutul apropiat.
Dacã este cazul sã ne ocupãm de aceastã problemã, atunci trebuie sã reamin-

tim rolul dubios pe care l-au jucat autoritãþile române în anul 1938 în legãturã cu
Butenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în România. Este bine cunoscut faptul
cã ulterior el a dispãrut în împrejurãri misterioase nu numai din incinta Legaþiei,
ci ºi din România ºi nici pânã astãzi Guvernul sovietic nu a reuºit sã obþinã vreo
informaþie autenticã cu privire la dispariþia lui, ºi ceea ce este ºi mai mult, s-a
sperat cã noi vom crede cã autoritãþile române nu au nimic de a face cu aceastã
afacere scandaloasã ºi criminalã. Nu mai este nevoie sã spunem cã astfel de
lucruri nu se întâmplã într-o þarã civilizatã sau într-un Stat bine organizat în acest
scop. În urma acestei afaceri, motivul pentru care am întârziat sã numim un mi-
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nistru al Uniunii Sovietice în România este cât se poate de clar. Este de presupus
însã cã România va înþelege cã astfel de lucruri nu pot fi tolerate“2.
În privinþa lui Theodor C. Butenko — evocat în cele de mai sus de Molotov

— precizãm cã era însãrcinat cu Afaceri, ad-interim, la Legaþia URSS din Ro-
mânia când, la 6 februarie 1938, a dispãrut din Bucureºti, pentru a se stabili ca
refugiat politic în Italia, la Roma, de unde a fãcut declaraþii ºi unde a scris în
publicaþiile de acolo articole prin care demasca punctual o seamã de crime co-
mise de regimul politic comunist din Rusia Sovieticã.

Contele Friederich Wemer Schulenburg fusese în perioada 1931-1934
ministrul Germaniei la Bucureºti. Cunoºtea, deci, foarte bine situaþia politicã —
ºi nu numai — din România. De la Bucureºti, contele Schulenburg fusese avan-
sat direct ambasador al Germaniei la Moscova (1934-1941). În vara lui 1940 ac-
tivitatea sa diplomaticã a fost deosebit de intensã, cu precãdere pe linia apetitu-
rilor imperialiste de la Kremlin. Iatã, bunãoarã, o primã corespondenþã a sa cãtre
Ministerul de Externe de la Berlin, în care Bucovina devenea subiect de revi-
zionism:

Telegramã
Foarte urgent Moscova, 23 iunie, 1940, 11,57 p.m.
Nr. 1205 din 23 iunie 1940 Recepþionatã la 24 iunie: 02,00

„Molotov mi-a fãcut astãzi urmãtoarea declaraþie: Rezolvarea problemei ba-
sarabene nu suferã nicio amânare. Guvernul sovietic se mai strãduieºte încã sã
realizeze o soluþionare paºnicã a acestei probleme, însã este hotãrât sã folo-
seascã forþa, în caz cã Guvernul român refuzã o înþelegere paºnicã. Cererea so-
vieticã se extinde de asemenea ºi asupra Bucovinei, care are populaþie ucrai-
neanã.
Ca justificare Molotov a declarat cã, deºi a trecut mult timp de la declaraþia

sa pe care a fãcut-o în faþa Sovietului Suprem, România nu a fãcut nimic pentru
realizarea unei soluþionãri paºnice a problemei basarabene. În consecinþã, va
trebui sã facem ceva acum.
Eu i-am declarat lui Molotov cã nu m-am aºteptat la aceastã hotãrâre a Gu-

vernului sovietic. Eu am fost întotdeauna de pãrere cã Guvernul sovietic îºi va
menþine cererile cu privire la Basarabia — pretenþie necontestatã de noi — însã
nu m-am aºteptat cã el va lua iniþiativa pentru realizarea acestor pretenþii. Eu
m-am temut cã dificultãþile din politica externã a României — care în prezent ne
furnizeazã o foarte mare cantitate de materii prime esenþiale — militare ºi civile
— vor duce la o serioasã lezare a intereselor germane. Eu i-am spus lui Molotov
cã voi raporta Guvernului meu cât mai curând posibil ºi i-am cerut sã nu ia nicio
hotãrâre decisivã înainte ca Guvernul meu sã adopte o poziþie cu privire la inten-
þiile Guvernului sovietic.
Molotov a promis cã va informa Guvernul sovietic cu privire la cererea mea

ºi a subliniat în mod expres cã problema este extrem de urgentã. Molotov a adãu-
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gat cã Guvernul sovietic sperã cã Germania nu va stânjeni, ci va sprijini Sovie-
tele în acþiunea lor. Guvernul sovietic, la rândul sãu, va face tot ce-i stã în pu-
tinþã pentru a apãra interesele Germaniei în România. În consecinþã, eu am cerut
imediat instrucþiuni telegrafice. Îmi iau libertatea sã atrag atenþia asupra nume-
roasei populaþii germane (Volksdeutsche) care trãieºte în Basarabia ºi Bucovina
ºi pentru care va trebui sã adoptãm o serie de mãsuri.

Schulenburg“3

O zi mai apoi, la 24 iunie 1940, ambasadorul german la Moscova, contele
F.W. Schulenburg, gãsea de cuviinþã sã transmitã superiorilor sãi de la Berlin
încã un detaliu semnificativ din dialogul precedent purtat cu Molotov, vizavi de
„problema Basarabiei“:

Telegramã
Nr. 1213, 24 iunie 1940 Moscova, 24 iunie 1940— 6,49 p.m.

Primitã, 24 iunie 1940 — 8,45 p.m.

„Referitor la telegrama mea nr. 1212 din 24 iunie.
Dupã încheierea conversaþiei noastre de ieri privind Basarabia (conform tele-

gramei nr. 1212-1205 — din 23 iunie), Molotov a adus în discuþie, cu satisfacþie
evidentã, comunicatul Agenþiei TASS din 22 iunie, asupra cãruia mi-am expri-
mat aprecierea.
Din modul de exprimare al comunicãrii, deduc cã însuºi Stalin este autorul

ei. Respingerea numeroaselor zvonuri, care circulã acum, privind neînþelegerile
dintre Germania ºi Uniunea Sovieticã ºi concentrãrile de trupe în legãturã cu
operaþiunile sovietice în regiunea Mãrii Baltice ºi clarificarea neechivocã a rela-
þiilor germano-sovietice, ar trebui sã fie amândouã, atât respingerea cât ºi clarifi-
carea, în avantajul nostru în acest moment important. Totuºi, scopul mai îndepãr-
tat al comunicãrii, anume — accentuarea solidaritãþii germano-sovietice ca o
pregãtire a soluþionãrii problemei Basarabiei— e cât se poate de evident.

Schulenburg“4

Alarmaþi de graba cu care Stalin dispusese deschiderea chestiunii pretenþiilor
Uniunii Sovietice asupra Basarabiei ºi Bucovinei, guvernanþii Reichului s-au vã-
zut nevoiþi sã apeleze la memoria documentelor, în speþã la prevederile Pactului
de neagresiune din august 1939.
Ministrul Afacerilor Externe, Joachim von Ribbentrop, a redactat, în sensul

celor de mai sus, un Memorandum pentru uzul personal al lui Hitler:
„Protocolul Suplimentar Secret din 23 august 1939 sunã dupã cum urmeazã:
(Se reproduce textul Protocolului Suplimentar Secret din 23 august 1939)
Dupã câte îmi amintesc, atunci lucrurile s-au desfãºurat cam aºa:
În momentul în care s-au delimitat sferele de influenþã mutualã în Europa

Rãsãriteanã, ruºii au subliniat interesul lor pentru Basarabia, atunci când partea
de sud-est a Europei a fost adusã în discuþie. Cu aceastã ocazie am arãtat verbal
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dezinteresul nostru în problema Basarabiei. Totuºi, ca sã nu rãmânã scris, fãrã
putinþã de tãgadã, recunoaºterea reclamãrii Basarabiei, din cauza posibilitãþii de
indiscreþie pe care trebuie sã o luãm în considerare în relaþiile germano-ruse,
care sunt, la urma urmei, încã destul de vagi, am ales pentru Protocol o formu-
lare de naturã generalã. Aceasta a fost fãcutã astfel încât, atunci când s-au discu-
tat problemele Europei de Sud-Est, am declarat la modul general cã Germania
este din punct de vedere politic neinteresatã în «aceste zone», adicã în partea de
sud-est a Europei. Am evidenþiat cum se cuvine interesul economic al Germaniei
pentru aceste teritorii. Aceasta a fost în conformitate cu instrucþiunile generale
date de cãtre Führer pentru Europa de Sud-Est ºi, de asemenea, aºa cum am
amintit, cu o directivã specialã a Führer-ului, pe care am primit-o înaintea ple-
cãrii mele la Moscova ºi în care Führer-ul m-a autorizat sã comunic dezinteresul
Germaniei în teritoriile de sud-est ale Europei ºi chiar, la nevoie, pentru Con-
stantinopol ºi Strâmtori. Totuºi, ultimele douã n-au fost aduse în discuþie.
Baumschule, 24 iunie 1940

Ribbentrop“5

Modul intempestiv în care a acþionat Moscova în problema Basarabiei ºi Bu-
covinei a derutat pentru moment Guvernul german. Motiv pentru care nemþii
n-au întârziat sã-ºi anunþe partenerii imperiali cã sunt gata sã reînnoiascã acordul
lor la cotropirea sovieticã a Basarabiei. Pe de altã parte, deºi Bucovina era o nou-
tate în pretenþiile Sovietelor, ea prezenta interes pentru Hitler doar în mãsura în
care acolo locuia o importantã minoritate germanã.
Cum Germania nu era încã pregãtitã pentru declanºarea rãzboiului împotriva

URSS, ºi cum avea stringentã nevoie de petrolul ºi cerealele româneºti, Minis-
terul german alAfacerilor Externe ajunsese aproape sã implore Kremlinul pentru
a rezolva chestiunea anexãrii Basarabiei numai pe cale paºnicã.
Sa înþelegem, oare, din instrucþiunile pe care Ribbentrop le transmitea, la 25

iunie 1940, contelui Schulenburg, la Moscova, cã — de ar fi încercat sã reziste
cu armele „ultimatumului Molotov“ — România ar fi avut câºtig de cauzã, prin
implicarea, interesatã, în conflict a Germaniei? Textul telegramei transmise de la
Ministerul Afacerilor Externe cãtre ambasadorul Schulenburg ne-a oferit prilejul
tardivei constatãri dilematice:

Telegramã
Foarte urgent
Nr. 1074 din 25 iunie 1940 25 iunie

1940 — 06,00 p.m.

Transmisã telefonic
Pentru ambasadorul german personal
„Vã rog sã-i faceþi o vizitã d-lui Molotov ºi sã-i declaraþi urmãtoarele:
1. Germania este consecventã înþelegerilor de la Moscova. În consecinþã, ea

nu manifestã niciun interes faþã de problema Basarabiei. În acest teritoriu existã
aproximativ 100.000 de Volksdeutsche [populaþia germanã]. Natural cã pe Ger-
mania o intereseazã soarta acestora ºi sperã cã viitorul lor va fi garantat. Guver-
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nul Reichului îºi rezervã dreptul de a face unele propuneri Guvernului sovietic,
la timpul potrivit, în legãturã cu problema strãmutãrii acestor volksdeutsche, tot
astfel cum s-a procedat cu populaþia germanã din Volînia.
2. Revendicarea de cãtre Uniunea Sovieticã a Bucovinei constituie o noutate.

Bucovina a fost în trecut o provincie a Coroanei austriece ºi este dens populatã
cu germani. Germania este de asemenea în mod deosebit interesatã de soarta
acestor volksdeutsche.
3. În restul României, Germania are interese economice deosebit de impor-

tante [stärkste— în germanã în original]. Aceste interese cuprind terenurile pe-
trolifere cât ºi terenurile agricole. În consecinþã, Germania este, aºa cum am in-
format în repetate rânduri Guvernul sovietic, deosebit de interesatã sã evite ca
aceste regiuni sã se transforme într-un teatru de rãzboi.
Deºi manifestã o simpatie absolutã faþã de ideea soluþionãrii problemei Basa-

rabiei, Guvernul Reichului este deci de pãrere ca Uniunea Sovieticã sã acþio-
neze în spiritul înþelegerilor de la Moscova ºi sã facã tot ce-i stã în putinþã pentru
a se ajunge la o soluþionare paºnicã a problemei basarabene, împreunã cu Guver-
nul român. Din partea sa, Guvernul Reichului ar fi dispus, dacã lucrul acesta este
necesar, ca în spiritul înþelegerilor de la Moscova, sã sfãtuiascã România ca
aceasta sã ajungã la o soluþionare paºnicã a problemei basarabene, în conformi-
tate cu vederile ruseºti.
Vã rog sã-i expuneþi din nou în mod clar d-lui Molotov, cã noi acordãm un

interes deosebit faptului ca România sã nu devinã un teatru de rãzboi. Aºa cum
stau lucrurile, noi suntem de pãrere cã o soluþionare paºnicã în conformitate cu
vederile ruseºti este cu totul posibilã, mai ales dacã problema este abordatã cum
se cuvine. Am rãmâne îndatoraþi faþã de Guvernul sovietic dacã ne-ar comunica
ideile sale în legãturã cu abordarea ulterioarã a acestei probleme.

Ribbentrop“6

Curios lucru, cât de repede circulau telegramele cifrate între Moscova ºi
Berlin la fine de iunie 1940. ªi tot atât de neobiºnuit pare faptul cã ambasadorul
german avea uºa deschisã oricând la cabinetul lui Molotov, altfel atât de greu
abordabil de cãtre diplomaþii acreditaþi în URSS. Chestiunea româneascã deve-
nise prea presantã pentru Soviete, contextul internaþional se arãta a fi favorabil
ºi ocazia nu trebuia ratatã. Aºa se face cã a doua zi dupã primirea instrucþiunilor
de la Berlin, Schulenburg era deja în mãsurã sã raporteze ºefilor sãi rezultatul
convorbirii recente cu Molotov:

Telegramã

Foarte urgent
Nr. 1233 din 25 iunie Moscova, 26 iunie 1940 — 12,59 a.m.

Recepþionatã la 26 iunie — 12,25 p.m.

Pentru ministrul de Externe personal
„Referitor la telegrama dvs. nr. 1074 din 25 iunie. Instrucþiunea a fost îndepli-

nitã astã-searã la orele 9, la biroul lui Molotov. Molotov ºi-a exprimat mulþumi-
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rile pentru atitudinea înþelegãtoare a Guvernului german ºi bunãvoinþa sa de a
sprijini Guvernul sovietic sã-ºi satisfacã revendicãrile. Molotov a declarat cã
Guvernul sovietic vrea de asemenea o soluþionare paºnicã, însã a accentuat în re-
petate rânduri faptul cã problema este extrem de urgentã ºi nu poate suferi nicio
amânare.
Eu i-am arãtat lui Molotov cã renunþarea de cãtre Uniunea Sovieticã la Bu-

covina, care nu a aparþinut niciodatã nici chiar Rusiei þariste, ar facilita în mod
substanþial o soluþionare paºnicã. Molotov a rãspuns cã Bucovina constituie
ultima parte care mai lipseºte dintr-o Ucrainã unificatã ºi tocmai din aceastã
cauzã Guvernul sovietic trebuie sã acorde importanþa cuvenitã rezolvãrii aces-
tei probleme, în mod simultan cu problema Basarabiei. Cu toate acestea, Molo-
tov nu a exclus cu totul posibilitatea renunþãrii la Bucovina, în cursul negocie-
rilor cu România.Molotov a declarat cã dorinþele noastre cu privire la populaþia
germanã [Volksdeutsche] desigur cã pot fi îndeplinite în mod analog cu aranja-
mentul cu Polonia.
Molotov a promis cã va acorda consideraþia cea mai favorabilã intereselor

noastre economice în România.
În concluzie, Molotov a declarat cã va expune punctul de vedere german Gu-

vernului sãu ºi va informa asupra atitudinii sale cât mai curând posibil. Molotov
a adãugat cã pânã în prezent întreaga problemã nu a fost abordatã nici la Mos-
cova ºi nici la Bucureºti.
El a mai menþionat cã Guvernul sovietic doreºte sã-ºi urmãreascã numai pro-

priile interese ºi nu are intenþia sã încurajeze celelalte State (Ungaria, Bulgaria)
sã cearã anumite pãrþi din teritoriul României.

Schulenburg“7

Contele Schulenburg transmitea informaþii preþioase Oficiului German de
Relaþii Externe ºi în legãturã cu audienþele la Molotov ale ambasadorului italian
— care se învrednicea sã aprobe întru totul pretenþiile imperialiste ale Uniunii
Sovietice:

Telegramã
Foarte urgent Moscova, 26 iunie 1940 — 3,36 p.m.
Strict secret Primitã, 26 iunie 1940 — 10,35 p.m.
Nr. 1235 din 26 iunie

„Referitor la telegrama mea nr. 1195 din 21.
Dupã conversaþia pe care ambasadorul italian, Rosso, a avut-o cu Molotov, la

20 iunie, ultimul l-a convocat pe Rosso ieri dupã-amiazã. Molotov i-a explicat
cã a raportat Guvernului sãu vederile Guvernului italian ºi acesta le-a aprobat.
Guvernul sovietic a fost de pãrere cã relaþiile italo-sovietice ar putea fi repede ºi
definitiv restabilite ºi ar putea fi întemeiate pe aceeaºi bazã ca acelea dintre Gu-
vernele german ºi sovietic. În legãturã cu aceasta, Molotov a afirmat cã Guver-
nul sovietic ºi Germania sunt în termeni excelenþi ºi cã relaþiile dintre acestea se
desfãºoarã foarte bine.
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Apoi, Molotov a declarat cã dupã opinia lui, rãzboiul ar putea dura pânã iarna
viitoare ºi cã, totuºi, existã unele probleme politice care trebuie rezolvate fãrã
amânare ºi cã el ar putea caracteriza pe scurt relaþiile Guvernului sovietic cu
diferite þãri, dupã cum urmeazã: cu Ungaria, Guvernul sovietic menþine relaþii
bune. Anumite cereri ale Ungariei au fost rezonabil considerate de cãtre Guver-
nul sovietic. Bulgaria ºi Uniunea Sovieticã sunt în bunã vecinãtate. Relaþiile
sovieto-bulgare sunt puternice ºi încã ar mai putea fi întãrite. Cererile Bulgariei
pentru Dobrogea ºi pentru accesul la Marea Egee au fost considerate de cãtre
Guvernul sovietic ca fiind îndreptãþite, acesta recunoscându-le ºi neavând obiec-
þii pentru îndeplinirea lor.
Atitudinea Uniunii Sovietice faþã de România e cunoscutã. Uniunea Sovie-

ticã ar prefera sã-ºi satisfacã pretenþiile asupra Basarabiei (Bucovina nu a fost
menþionatã) fãrã rãzboi, dar dacã asta ar fi imposibil din cauza intransigenþei
României, Rusia e hotãrâtã sã facã apel la forþã. Cât priveºte celelalte zone ale
României, Guvernul sovietic va comunica cu Germania. Uniunea Sovieticã pri-
veºte Turcia cu suspiciune accentuatã... Aceasta ca urmare a atitudinii nepriete-
neºti a Turciei faþã de Rusia ºi alte þãri, prin care Molotov a înþeles, în mod evi-
dent Germania ºi Italia. Suspiciunea Rusiei asupra Turciei a fost sporitã de atitu-
dinea Turciei privind Marea Neagrã, unde Turcia dorea sã joace un rol dominant
ºi Strâmtorile unde Guvernul turc voia sã exercite jurisdicþie exclusivã. Guver-
nul sovietic reduce ameninþarea Turciei asupra Batum-ului, împotriva cãruia ar
putea fi nevoie sã se apere singurã în sud ºi sud-est, în legãturã cu care interesele
Germaniei ºi Italiei ar fi considerate.
În regiunea Mediteranei, Guvernul sovietic va recunoaºte hegemonia Italiei,

cu condiþia ca Italia sã recunoascã hegemonia lui în Marea Neagrã.
Ambasadorul Rosso a transmis telegrafic Guvernului sãu afirmaþiile lui Mo-

lotov, cu observaþia cã el le considerã foarte înþelepte ºi a recomandat ca ele sã
fie urmate cât de curând posibil.

Schulenburg“8

La Moscova, activitatea diplomaticã în problema Basarabiei ºi Bucovinei in-
tra într-o fazã decisivã. Molotov comunica lui Schulenburg cã — graþie, chipu-
rile, intervenþiei germane — Sovietele se mulþumeau numai cu Bucovina de
Nord. În schimb, solicitau Reichului sã sfãtuiascã de urgenþã Guvernul român
pentru cedare paºnicã. De fapt, toate pregãtirile anexioniste sovietice s-au fãcut
în prealabilã înþelegere cu Hitler, dovadã ºi urmãtoarea comunicare telegraficã
pentru Berlin:

Telegramã
Foarte urgent
Nr. 1236 din 26 iunie 1940 Moscova

Pentru ministrul de Externe personal
„Molotov m-a convocat astãzi dupã masã ºi mi-a spus cã Guvernul sovietic,

pe baza convorbirii pe care a avut-o cu mine ieri, a hotãrât sã-ºi limiteze cere-
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rile asupra pãrþii nordice a Bucovinei împreunã cu oraºul Cernãuþi. În confor-
mitate cu opinia sovieticã, linia de demarcaþie ar merge de la punctul cel mai
sudic al Ucrainei sovietice de vest, la Mt. Kniatiasa, la rãsãrit de Suceava, iar
dupã aceea la nord-est de Herþa pe Prut, unde Uniunea Sovieticã va obþine o le-
gãturã feroviarã directã din Basarabia via Cernãuþi, pânã la Lvov. Molotov a
adãugat cã Guvernul sovietic sperã cã Germania va sprijini aceastã cerere so-
vieticã.
La declaraþia mea cã s-ar putea ajunge la o soluþionare paºnicã mult mai uºor,

în cazul cã Guvernul sovietic ar înapoia rezerva de aur Bãncii Naþionale a Româ-
niei, rezervã care a fost transferatã pentru pãstrare la Moscova, în cursul primu-
lui rãzboi mondial, Molotov a rãspuns cã aceastã problemã nici nu se mai pune,
deoarece România a exploatat un timp destul de îndelungat Basarabia.
Cu privire la abordarea ulterioarã a problemei —Molotov are urmãtoarea pã-

rere: Guvernul sovietic va supune cererea sa ministrului român de aici, în cursul
urmãtoarelor câteva zile ºi sperã, în acelaºi timp, cã Guvernul Reichului german
va sfãtui de urgenþã Guvernul român de la Bucureºti sã cadã de acord asupra
cererilor sovietice, deoarece altfel rãzboiul ar fi inevitabil. Molotov mi-a promis
cã mã va informa imediat dupã ce a discutat cu ministrul României.
Cu privire la atitudinea Guvernului român faþã de noul ministru sovietic, Mo-

lotov se pare cã este necãjit ºi a subliniat cã ministrului nu i s-a dat încã posibi-
litatea sã-ºi prezinte scrisorile de acreditare, deºi timpul uzual a expirat.

Schulenburg“9

Evenimentele se precipitau la Moscova de o aºa manierã, încât este necesar
sã inserãm documentele nu doar dupã ziua emiterii lor, ci chiar dupã orã, spre a
stabili cine a avut prioritate la ºtirile-bombã emanate de la cabinetul ºefului di-
plomaþiei sovietice.
Concret, ambasadorul Schulenburg transmitea Berlinului, la 27 iunie 1940,

ora 1,10, ºtirea remiterii „ultimatumului Molotov“ în mâinile ambasadorului ro-
mân Gheorghe Davidescu, pe când acesta din urmã — dupã cum vom constata
îndatã — a reuºit sã comunice uluitoarea veste la Bucureºti abia la ora 2,47.
În aceastã ordine de idei, telegrama contelui Schulenburg rãmâne antologicã

atât pentru cinismul conþinut, cât ºi pentru exactitatea, punctualitatea... nemþeascã:

Telegramã
Foarte urgent Moscova, 27 iunie 1940 — 1,10 a.m.
Nr. 1241 din 26 iunie Primitã, 27 iunie 1940 — 6,30 a.m.

„Referitor la telegrama mea nr. 1236 din 26 iunie.
Molotov tocmai m-a informat cã l-a convocat pe ministrul român astã-searã

la ora 10; l-a informat despre cererea Guvernului sovietic privind cedarea Basa-
rabiei ºi a pãrþii de nord a Bucovinei ºi a cerut un rãspuns din partea Guvernului
român nu mai departe decât mâine, adicã pe 27 iunie.

Schulenburg“10
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De aici înainte începea calvarul românilor. Ambasadorul Davidescu a telegra-
fiat în þarã, mai întâi, textul Notei ultimative sovietice, rezervând detaliile întâl-
nirii cu Molotov pentru o convorbire telefonicã ulterioarã.
O noapte albã, noaptea din 26 spre 27 iunie 1940, la Ambasada României din

Moscova. Cum spuneam, la ora 2,45, ministrul Davidescu a reuºit sã telegrafieze
în þarã conþinutul implacabilului ultimatum sovietic:

Telegramã descifratã
Legaþiunea Moscova 27 iunie 1940, ora 2,47
Nr. 1635

Externe
„Comunic Nota ultimativã ce mi-a fost remisã azi, la ora 10 seara, de domnul

Molotov. Telegrama asupra conversaþiei urmeazã:
«În anul 1918, România, folosindu-se de slãbiciunea militarã a Rusiei, a des-

fãcut de la Uniunea Sovieticã (Rusia) o parte din teritoriul ei — Basarabia, cãl-
când prin aceasta unitatea secularã a Basarabiei, populatã în principal cu ucrai-
neni, cu Republica Sovieticã Ucraineanã.
Uniunea Sovieticã nu s-a împãcat niciodatã cu faptul luãrii cu forþa a Basara-

biei, ceea ce Guvernul sovietic a declarat nu o singurã datã ºi deschis în faþa în-
tregii lumi. Acum când slãbiciunea militarã a URSS a trecut în domeniul trecu-
tului, iar situaþia internaþionalã care s-a creat cere rezolvarea rapidã a chestiu-
nilor moºtenite pentru a pune, în fine, bazele unei politici solide între þãri, URSS
considerã necesar ºi oportun ca în interesul restabilirii adevãrului sã pãºeascã,
împreunã cu România, la rezolvarea imediatã a chestiunii înapoierii Basarabiei
Uniunii Sovietice.
Guvernul sovietic considerã cã, chestiunea interesând Basarabia este legatã

în mod organic cu chestiunea transmiterii cãtre URSS a acelei pãrþi a Bucovinei
a cãrei populaþiune este legatã, în marea sa majoritate, cu Ucraina sovieticã prin
comunitatea soartei istorice, cât ºi prin comunitatea de limbã ºi compoziþie na-
þionalã. Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea pãrþii de nord a
Bucovinei cãtre URSS ar putea reprezenta, este drept, cã numai într-o mãsurã ne-
însemnatã un mijloc de despãgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuitã
URSS ºi populaþiunei Basarabiei prin dominaþia de 22 de ani a României în Ba-
sarabia.
Guvernul URSS propune Guvernului Regal al României:
1) Sã înapoieze cu orice preþ Uniunii Sovietice Basarabia;
2) Sã transmitã Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei potrivit cu fron-

tiera, potrivit cu harta alãturatã.
Guvernul sovietic îºi exprimã speranþa cã Guvernul român va primi propune-

rile de faþã ale URSS ºi cã acesta va da posibilitatea de a se rezolva pe cale paº-
nicã conflictul prelungit dintre URSS ºi România.
Guvernul sovietic aºteaptã rãspunsul Guvernului Regal al României în de-

cursul zilei de 27 iunie curent».
Nr. 37 Davidescu“11
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În continuare, fãrã niciun comentariu — ar fi de prisos — vom lãsa sã depunã
mãrturie pentru nenorocul Basarabiei ºi Bucovinei pe omul cel mai indicat s-o
facã, mult încercatul ministru al României la Moscova, Gheorghe Davidescu:
Prin telefon

Telegramã
Legaþia Moscova 27 iunie 1940, primitã orele 4,30

Externe
„Domnul Molotov m-a invitat astã-searã, la orele 10, la Kremlin. A început

prin a-mi spune cã m-a chemat într-o chestiune de importanþã principalã pentru
dezvoltarea relaþiilor sovieto-române. Mi-a dat, apoi, citire Notei cu caracter
ultimativ, transmisã prin telegrama anterioarã. Am rãspuns preºedintelui Consi-
liului cã voi transmite cererea de care sunt sesizat, dar cã, fãrã a voi sã prejudi-
ciez întru nimic decizia Guvernului meu, þin de datoria mea sã-i declar cã argu-
mentele inserate în notã sunt cu totul lipsite de temei. I-am expus, apoi, dreptu-
rile noastre istorice, etnice ºi politice care formeazã temelia unirii Basarabiei cu
Patria. I-am declarat cã România nu a profitat de slãbiciunea militarã a URSS ºi
cã Unirea a fost un act al majoritãþii populaþiei basarabene, a cãrei voinþã s-a
exprimat în Hotãrârea Sfatului Þãrii. Am combãtut alegaþiunea Notei cã popu-
laþia basarabeanã ar fi în majoritate ucraineanã ºi i-am amintit cifre exacte. Am
combãtut, de asemenea, alegaþiunea despre unirea istoricã a Basarabiei cu Ucrai-
na, reamintindu-i împrejurãrile în care Turcia a cedat Rusiei þariste aceastã parte
din trupul românismului, deºi se obligase a apãra graniþa pe Nistru a Moldovei.
I-am amintit de Tratatul din 1711, prin care Petru cel Mare recunoºtea faþã de Di-
mitrie Cantemir acea graniþã. I-am arãtat cã, înainte de a ajunge pentru un secol
sub stãpânirea þarismului, Basarabia a fost cinci secole parte integrantã a patri-
moniului românesc.
I-am expus, apoi, modul în care a fost rãpitã Bucovina ºi împrejurãrile în care

aceastã provincie, care nu a cunoscut niciodatã dominaþia ruseascã, a hotãrât sã
se uneascã cu Patria mamã.
I-am arãtat, apoi, cã 20 de ani România a fãcut tot ce i-a stat în putinþã pentru

a avea raporturi de bunã vecinãtate cu URSS, în convingerea cã Guvernul sovie-
tic îºi va da seama cã o Românie puternicã, unitã în graniþele ei etnice, este o ga-
ranþie de securitate pentru toþi vecinii ei. Guvernul român nu a urmãrit niciodatã
altceva decât realizarea destinelor poporului român pe pãmântul ce i-a fost hãrã-
zit. Domnul Molotov mi-a rãspuns cã nu poate accepta argumentele mele, care
nu corespund nici evoluþiunii istorice, nici situaþiunii de fapt. Dacã este nevoie,
a adãugat domnia sa, argumentele politice, istorice ºi etnice ne vor putea fi ex-
puse ulterior.
În ce priveºte Sfatul Þãrii, aceastã reuniune nu a avut nici autoritatea politicã

ºi deciziunea de unire a fost luatã sub teroarea armatei române.
În ce priveºte situaþiunea din punct de vedere etnic, domnia sa nu doreºte a

discuta argumentele mele, mãrginindu-se a-mi declara cã partea dominantã a
populaþiunii este ucraineanã. Domnia sa relevã cã, desigur, intenþionat, nu i-am
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vorbit de Tratatul de la Paris, din octombrie 1920, care nefiind în vigoare, nu are
importanþã internaþionalã. Presupune cã nu m-am referit la acesta aci pentru cã
este contrar argumentelor mele.
În ceea ce priveºte Bucovina, domnia sa observã cã nu este vorba de întreaga

provincie, ci numai de partea nordicã, în care majoritatea este ucraineanã, legatã
cu Basarabia. Guvernul sovietic cere aceastã parte a Bucovinei ca despãgubire
pentru dominaþia româneascã în Basarabia timp de 22 de ani. România va în-
þelege cã nu mai poate pãstra Basarabia. Situaþiunea deplorabilã a populaþiei,
drumurile rele, administraþia defectuoasã ar fi tot atâtea indicii cã România îºi dã
singurã seama de caracterul precar al dominaþiei sale acolo. Domnia sa îmi re-
mite Nota dupã o lungã perioadã de rãbdare. Nota dovedeºte cã Guvernul sovie-
tic voieºte sã rezolve chestiunea pe cale paºnicã. Guvernul român a voit sã evite
discuþiuni, ministrul URSS la Bucureºti se gãseºte într-o situaþie ciudatã. Minis-
trul Afacerilor Strãine al României a refuzat a discuta chestiunile politice, amâ-
nându-le, precum ºi remiterea scrisorilor de acreditare. Domnul Molotov crede,
deci, cã Guvernul român este pregãtit cã va fi sesizat de aceastã cerere. Sperã,
deci, a avea un rãspuns în decursul zilei de astãzi ca chestiunea sã fie rezolvatã
pe cale paºnicã, dacã ºi Guvernul român doreºte acelaºi lucru.
Am rãspuns preºedintelui Consiliului cã nu m-am referit la Tratatul de la

Paris nu pentru cã acesta nu ar avea valoare internaþionalã. În argumentarea mea
m-am mãrginit a expune drepturile imprescriptibile ºi mai tari decât orice acord
internaþional ale României asupra Basarabiei, drepturi care dacã pot fi confir-
mate de un tratat, nu pot suferi nicio ºtirbire prin faptul cã unul dintre semnatari
n-a efectuat ratificarea. Am combãtut, apoi, observaþiile sale în ceea ce priveºte
condiþiile interne din Basarabia. Am arãtat în fine cã termenul de 24 de ore mi
se pare insuficient pentru ca Guvernul român sã poatã lua o hotãrâre într-o pro-
blemã atât de importantã pentru viitorul Neamului nostru.
Preºedintele Consiliului mi-a rãspuns cã, în ce priveºte condiþiile interne din

Basarabia, nu are nicio îndoialã cã unirea Basarabiei cu URSS va fi acceptatã de
popor cu cel mai mare entuziasm, ceea ce va forma cel mai bun rãspuns la toate
argumentele mele. Îºi exprimã nãdejdea cã sentimentele populaþiei ar putea fi
exprimate...
În ce priveºte termenul fixat în Notã, þine sã-mi repete cã Guvernul sovietic

a aºteptat 22 de ani, însã Guvernul român nu a luat niciodatã hotãrârea de a re-
zolva chestiunea. Sperã deci cã rãspunsul nu va întârzia ºi, dacã acesta va fi po-
zitiv, problema va fi tranºatã pe cale paºnicã. Toate termenele au expirat, încheie
d-sa.
I-am explicat cã în ce priveºte sentimentele populaþiei basarabene, Guvernul

român este cel mai în mãsurã a le cunoaºte. Fãrã a prejudicia hotãrârea Guvernu-
lui meu, sunt sigur de nezdruncinata credinþã a populaþiei basarabene faþã de
toate tradiþiile neamului nostru. Istoria va judeca.
Molotov repetã: Istoria va judeca.
În ce priveºte graniþa ce ni se cere în Bucovina ºi care mi-a fost arãtatã pe

hartã, ea ar fi urmãtoarea: de la punctul extrem sud-vest, fost polon, spre ªipo-
tele, în lungul râului Suceava, pânã la cotul râului spre sud, apoi la nord de Frã-
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tãuþii Noi, în direcþia nord-vest, pânã la frontiera spre Basarabia, în regiunea co-
munei Herþa. Mi-a precizat cã linia de cale feratã de la Suceava spre Rãdãuþi ar
rãmâne României.

Davidescu“12

Teribil trebuie sã se fi temut Reichul de escaladarea diferendului sovieto-
român într-o confruntare armatã care sã atragã prea devreme Germania în
rãzboiul — inevitabil, de altfel — cu URSS, dacã Ribbentrop a telefonat chiar
din trenul special ambasadorului Fabricius la Bucureºti, invitându-l sã meargã de
îndatã la ministrul român de Externe ºi sã-l sfãtuiascã, în numele Guvernului de
la Berlin, sã cedeze în faþa Notei ultimative sovietice:

Secret 27 iunie 1940 — 10,30 a.m.

Mesaj telefonic din trenul special cãtre ministrul Schmidt

„Urmãtoarea instrucþiune trebuie sã fie transmisã imediat telefonic, în clar,
ministrului Fabricius, la Bucureºti:
«Sunteþi rugat sã-l vizitaþi imediat pe ministrul Afacerilor Strãine român din

Bucureºti ºi sã-l informaþi asupra urmãtoarelor:
Guvernul sovietic ne-a informat cã a cerut cedarea Basarabiei ºi a Bucovinei

de Nord de cãtre Guvernul român. Pentru a evita rãzboiul între România ºi Uniu-
nea Sovieticã, noi nu putem decât sã sfãtuim Guvernul român sã cedeze în faþa
cererii Guvernului sovietic. Rugãm raportaþi telegrafic».
Sfârºitul instrucþiunii pentru Bucureºti.
(Transmis telefonic consilierului de Legaþie, Stelzer) la orele 11 a.m.

Ribbentrop“13

Toate încercãrile Guvernului român de a gãsi sprijin extern pentru a rezista
injoncþiunilor Uniunii Sovietice au rãmas infructuoase. ªedinþele Consiliului de
Miniºtri se þineau continuu — ziua ºi noaptea. Consiliul de Coroanã a fost ºi el
convocat aproape în permanenþã...
La început s-a cãutat deschiderea dialogului cu Guvernul sovietic, dar nu sub

presiunea aberantã a ultimatumului. Astfel poate fi interpretat rãspunsul Guver-
nului român transmis de ministrul Afacerilor Strãine, Ion Gigurtu, prin interme-
diul ambasadorului Gh. Davidescu:

Telegramã cifratã
nr. 38981, 27 iunie 1940
Cãtre Legaþia Moscova

„Veþi binevoi a înmâna urmãtorul rãspuns la Nota sovieticã. Cu prilejul remi-
terii Notei, veþi insista asupra dorinþei noastre de a evita un conflict armat ºi de
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a rãspunde, în mod cât mai înþelegãtor, iniþiativei sovietice. Totodatã, mai mult
ca o chestiune de ordin intern, s-a decis mobilizarea generalã.

Gigurtu“14

Consemnãm rãspunsul propriu-zis dat de Guvernul român la Nota ultimativã
a Guvernului sovietic:
„Guvernul URSS a adresat Guvernului român o Notã care a fost remisã la 26

iunie 1940, la ora 10 seara, de cãtre excelenþa sa, domnul Molotov, preºedintele
Comisarilor Poporului ai Uniunii Sovietice ºi comisar al poporului pentru Afa-
cerile Externe, excelenþei sale domnului Davidescu, ministrul României la Mos-
cova.
Fiind însufleþit de aceeaºi dorinþã ca ºi Guvernul sovietic de a vedea rezolvate

prin mijloace pacifice toate chestiunile care ar putea sã producã o neînþelegere
între URSS ºi România, Guvernul Regal declarã cã este gata sã procedeze ime-
diat ºi în spiritul cel mai larg la discuþiunea amicalã ºi de comun acord a tuturor
propunerilor emanând de la Guvernul sovietic.
În consecinþã, Guvernul român cere Guvernului sovietic sã binevoiascã a in-

dica locul ºi data ce doreºte sã fixeze în acest scop. De îndatã ce va fi primit un
rãspuns din partea Guvernului sovietic, Guvernul român îºi va desemna delegaþii
ºi nãdãjduieºte cã conversaþiunile cu reprezentanþii Guvernului sovietic vor avea
ca rezultat sã creeze relaþiuni trainice de bunã înþelegere ºi prietenie între URSS
ºi România.15
27 iunie 1940“.

Ministrul Afacerilor Strãine, I. Gigurtu, a transmis telegrame cifrate ºi amba-
sadorilor români din capitalele unor State considerate amice, prin care le fãcea
cunoscut, în mod succint, rãspunsul Guvernului Tãtãrescu la „ultimatumul Mo-
lotov“:

Telegramã cifratã
nr. 38985, 27 iunie 1940

Cãtre Ambasadele de la Ankara, Atena, Belgrad; Legaþiile Roma ºi Berlin
„Am dat urmãtorul rãspuns la Nota sovieticã: «în dorinþa noastrã de a evita

un conflict armat am trimis rãspunsul de mai sus. În acest timp însã, pentru a
evita orice surprizã, s-a decis mobilizarea generalã».

Gigurtu“16

Este regretabil cã nu suntem în posesia altor corespondenþe ale ambasadoru-
lui Schulenburg la Moscova, transmise Berlinului. Probabil se mai rãriserã,
fiindcã se juca, de acum, la Bucureºti, de cãtre colegul sãu Fabricius, cartea per-
suasiunii, chiar a ameninþãrilor pentru a convinge Guvernul român sã cedeze ne-
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dreptelor revendicãri teritoriale sovietice. N-avem totuºi motive sã bãnuim sin-
ceritatea cu care respectabilul conte încercase sã domoleascã întrucâtva cerbicia
bruscatã a URSS:

Telegramã
de la Moscova

nr. 1639, 27 iunie 1940, orele 17,52

Externe
„Schulenburg a trimis pe primul secretar sã-mi spunã cã domnia sa a inter-

venit, ieri ºi azi, pe lângã Molotov, ca cel puþin sã se prelungeascã termenul fixat
de ultimatum.
Astãzi, la ora 4 dupã-amiazã, Molotov i-a comunicat cã Guvernul sovietic nu

este dispus a se prelungi termenul ºi cã, în lipsa unui rãspuns pozitiv, trupule so-
vietice îºi vor începe operaþiunile la miezul nopþii.
Nr. 38 Davidescu“17

Totodatã, ministrul plenipotenþiar Gh. Davidescu n-a întârziat sã prezinte ne-
înduplecatului comisar al poporului pentru Afacerile Externe sovietice, V. Mo-
lotov, rãspunsul Guvernului român la ultimatumul din noaptea de 26/27 iunie
1940:

Telegramã în clar
Legaþia de la Moscova
nr. 1640, 27 iunie 1940

Primitã, prin telefon, la ora 0,20

Externe
„Am comunicat astã-searã, la ora 10,50, domnului Molotov, Nota de rãspuns

a Guvernului nostru. Sunt convocat, la ora 1,30 noaptea, pentru a mi se transmite
rãspunsul Guvernului sovietic.

Davidescu“18

De remarcat perfidia sovieticilor de a convoca ministrul României la Mos-
cova, pentru a-i aduce la cunoºtinþã note diplomatice care de care mai ultimative,
la cele mai mici ore din noapte. Sau poate tocmai asta se urmãrea: crearea unei
stãri tensionale pline de suspansuri ºi neprevãzut. Cum altfel sã descifrãm ora
barbarã (1,30 din noaptea de 27 spre 28 iunie 1940) la care fusese convocat am-
basadorul Davidescu la Kremlin pentru a i se remite cea de a doua Notã ultima-
tivã:
„Guvernul URSS considerã rãspunsul Guvernului Regal al României din 27

iunie ca imprecis, deoarece în rãspuns nu se spune direct cã el primeºte propu-
nerea Guvernului sovietic de a-i restitui neîntârziat Basarabia ºi partea de nord a
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Bucovinei. Însã cum ministrul României la Moscova, domnul Davidescu, a ex-
plicat cã rãspunsul menþionat al Guvernului Regal al României înseamnã acce-
darea la propunerea Guvernului sovietic, Guvernul sovietic, primind aceastã ex-
plicaþie a domnului Davidescu, propune:
În decurs de patru zile, începând de la ora 14, dupã ora Moscovei, la 28 iunie,

sã se evacueze teritoriul Basarabiei ºi Bucovinei de trupele româneºti.
Trupele sovietice în acelaºi timp sã ocupe teritoriul Basarabiei ºi partea de

nord a Bucovinei.
În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice sã ocupe urmãtoarele puncte:

Cernãuþi, Chiºinãu, Cetatea Albã.
Guvernul Regal al României sã ia asupra sa rãspunderea în ceea ce priveºte

pãstrarea ºi nedeteriorarea cãilor ferate, parcurilor de locomotive ºi vagoane, po-
durilor, depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, uzinelor elec-
trice, telegrafului.
Sã numeascã o comisiune alcãtuitã din reprezentanþi ai Guvernelor român ºi

ai URSS, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor în litigiu în le-
gãturã cu evacuarea armatei române ºi a instituþiilor din Basarabia ºi partea de nord
a Bucovinei.
Guvernul sovietic insistã ca Guvernul Regal al României sã rãspundã la pro-

punerea sus-menþionatã nu mai târziu de 28 iunie, ora 12 ziua (ora Moscovei)“19.

Între timp, la Bucureºti, a avut loc o remaniere ministerialã, ca ultimã instanþã
faþã de primejdia sovieticã. Au demisionat: I. Gigurtu, Radu Portocalã, I. Christu,
ªtefan Ciobanu, N. Sibiceanu. Au fost numiþi: Al. Vaida Voievod, ConstantinAr-
getoianu — ministru al Afacerilor Strãine; I. Inculeþ ºi I. Nistor — miniºtri de
Stat din provinciile istorice ameninþate de ocupaþia stalinistã; Teofil Sidorovici
— ministrul propagandei, în locul lui C.C. Giurescu, care prelua portofoliul Cul-
telor ºi Artelor.
Boierului de la Breasla, C. Argetoianu, i-a revenit neplãcuta misiune de a co-

munica la Moscova cedarea în faþa forþei, în ideea de a se pãstra fiinþa Neamului
dincolo de orice vicisitudine a istoriei:

Telegramã cifratã
nr. 3903, iunie 1940
Cãtre Legaþia Moscova

„Veþi binevoi a remite, azi-dimineaþã la ora 11, ora sovieticã, urmãtorul Rãs-
puns domnului Molotov: «Guvernul român, pentru a evita gravele urmãri pe care
le-ar avea recurgerea la forþã ºi deschiderea ostilitãþilor în aceastã parte a Euro-
pei, se vede silit sã primeascã condiþiile de evacuare specificate în rãspunsul so-
vietic.
Guvernul român ar dori, totuºi, ca termenii de la punctele 1 ºi 2 sã fie prelun-

giþi, deoarece evacuarea teritoriului ar fi foarte greu de adus la îndeplinire în pa-
tru zile din pricina ploilor ºi a inundaþiilor care au stricat cãile de comunicaþie.
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Comisia mixtã, instituitã la punctul 5, ar putea discuta ºi rezolva aceastã
chestiune.
Numele reprezentanþilor români în aceastã comisie vor fi comunicate în

cursul zilei.
Argetoianu“20

Din Rãspunsul Guvernului român la cea de a doua Notã ultimativã sovieticã
reieºea acceptul aleatoriu pentru retragerea din teritoriile reclamate, nu însã ºi
recunoaºterea vreunei justificãri legale faþã de agresiunea ce era pe cale sã se
sãvârºeascã.
Rãspunsul ca atare n-a dat satisfacþie la Kremlin. O confirmã ºi telegrama trans-

misã Bucureºtiului, la ora 13 din zi (28 iunie), de cãtre ambasadorul Davidescu:
„Astãzi la ora 11 am remis domnului Molotov Rãspunsul Guvernului român

la Nota remisã azi-noapte.
Dl Molotov mi-a fãcut cunoscut cã Guvernul sovietic nu poate prelungi ter-

menul începerii ocupãrii. Astãzi, la ora 14, trupele sovietice vor începe înain-
tarea lor pentru a ocupa cele trei oraºe menþionate în Notã: Cernãuþi, Chiºinãu ºi
Cetatea Albã.
Termenele ºi mãsurile pentru ocuparea restului de teritoriu vor putea fi fixate

de o comisiune mixtã. Dacã din motive tehnice ar reieºi necesitatea unei prelun-
giri (de termen) pentru câteva ore, atunci delegaþii sovietici sunt împuterniciþi sã
admitã prelungirile necesare.
Delegaþii sovietici sunt: generalul Koslov ºi generalul Boldin.
Drept loc al întâlnirii, Guvernul sovietic propune Odessa“21.

Concomitent cu telegrama cifratã cãtre Davidescu la Moscova, noul ºef al di-
plomaþiei române a emis circulare pentru toate Legaþiile ºi Ambasadele Româ-
niei, prin care înºtiinþa de ultimele hotãrâri ale Guvernului român, fãcute în
scopul evitãrii amplificãrii crizei care ar fi dus la prãbuºirea ºi altor fruntarii ale
Þãrii.

Telegramã cifratã circularã
cãtre toate Legaþiile ºi Ambasadele, afarã de Moscova

28 iunie 1940

„Dupã primirea rãspunsului nostru la Nota înmânatã în ajun, Molotov ne-a
adresat o nouã Notã cu caracter de ultimatum, cerând sã evacuãm, în curs de pa-
tru zile, Basarabia ºi partea de nord a Bucovinei. Luând în consideraþie comuni-
catul primit atât din partea Guvernului german ºi a Guvernului italian, cât ºi din
partea Guvernelor Înþelegerii Balcanice, am adresat Guvernului sovietic un rãs-
puns prin care îi arãtãm cã Guvernul român, pentru a evita gravele urmãri pe
care le-ar avea recurgerea la forþã ºi deschiderea ostilitãþilor în aceastã parte a
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Europei, se vede silit sã primeascã condiþiile de evacuare specificate în rãspunsul
sovietic.

Argetoianu“22

Impetuosul comisar al poporului pentru Afacerile Strãine, Viaceslav Molo-
tov, cãuta pe toate cãile sã forþeze mâna guvernanþilor de la Bucureºti, amenin-
þând cu replica durã pe care se pregãteau s-o dea militarii sovietici tãrãgãnãrilor
românilor:

Prin telegraf
Legaþia Moscova

Telegrama nr. 1641
28 iunie 1940, ora 2,30

Externe
„Remiþând acest rãspuns, Molotov mi-a declarat cã, colegii sãi, îndeosebi mi-

litari, sunt foarte nemulþumiþi de rãspunsul Guvernului român care nu pare a
aprecia exact situaþiunea de la fruntarie. Guvernul sovietic va aºtepta pânã azi la
amiazã acceptarea noastrã ºi nu va consimþi la o nouã amânare. Dupã aceastã
orã, Guvernul sovietic va acþiona. Dacã, însã, primim propunerea, Guvernul so-
vietic va numi imediat reprezentanþii menþionaþi la punctul 5.

Davidescu“23

Cu toate ameninþãrile ce soseau de la Moscova, Guvernul român nu înceta sã
insiste pentru prelungirea termenului de evacuare din Basarabia ºi Bucovina de
Nord. Timpul monstruos de scurt (patru zile) impus de Soviete atrãgea dupã sine
serioase consecinþe, cum de altfel s-a ºi întâmplat. Ministrul Argetoianu nu în-
ceta sã spere la înþelegerea celor de la Kremlin:

Telegramã cifratã
Cãtre Legaþia Moscova

28 iunie 1940

„Binevoiþi a interveni pe toate cãile posibile pentru ca termenul de patru zile,
fixat pentru evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei, sã fie prelungit pânã la opt zile.
Veþi arãta cã o evacuare, într-un timp de patru zile, ar fi materialmente impo-

sibilã ºi ar avea drept rezultat o dezordine dãunãtoare tuturor.
Argetoianu“24

În atmosfera generalã de jale, neputinþã ºi defetism moral, este interesant de
constatat cum se prezentau lucrurile în comandamentul militar român. Vom
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exemplifica printr-un ordin anume, emanat de la Secþia Operaþiilor din Marele
Stat Major al Armatei:

Marele Stat Major
Secþia Operaþiilor
Nr. 5 688/e din 28.06.1940

Marele Stat Major
cãtre
Glia

Urmare la nr. 6006 ºi 6007;
„1. Guvernul a hotãrât evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord ºi ducerea

rezistenþei pe Prut.
2. Evacuarea trebuie sã fie terminatã în 4 zile, pânã la 2 iulie inclusiv, ora 12

româneascã.
3. Oraºele Cernãuþi, Chiºinãu ºi Cetatea Albã vor trebui evacuate ºi predate

pânã astãzi 28 iunie, ora 20. Restul teritoriului va fi evacuat succesiv, în patru
etape, astfel (harta 1:500 000).
— Pânã în ziua de 29 iunie, ora 12, se va evacua pânã la linia: Sud Cernãuþi

— Criºcãuþi — Vãrtecãuþi — Iamãuþi — Lipnic — Mãndoc — Cãinãrii Vechi
— Floreºti — Rãutul — Orhei — Vest Chiºinãu — Sãlcuþa — Cãuºanii Vechi
— Volintiri — Lacul Alibei (toate exclusiv).
— Pânã în ziua de 30 iunie, ora 12, se va evacua pânã la linia: Rarancea —

Dinãuþi — Nestoria — Briceni — Ediniþa — Bãlþi — Telineºti — Cobãlcea —
Vest Chiºinãu — Gãrbuna — Pârâul Valea Seacã — Berezina — Râul Cogâlnic
— Tatar–Bunar (toate exclusiv).
Pânã în ziua de 1 iulie, ora 12, se va evacua pânã la linia: Prutul în Moldova,

pânã la Lipcani — Zagaiceni — Foleºti — Corneºti — Târg Vãrzãreºti — Lã-
puºna — Sãrata Galbenã — Comrat — Valea Ialpug.
— Pânã în ziua de 2 iulie, ora 12, se va evacua pânã la Prut. Etapele de eva-

cuare în vestul Bucovinei se vor comunica ulterior.
Se vor rezerva itinerarii pentru accesul trupelor ruse în Cernãuþi, Chiºinãu ºi

Cetatea Albã.
4. Trupele se vor evacua numai pe jos cu excepþia infanteriei ºi cavaleriei pe

jos, aflate în dispozitiv la sud de Talmaz. Calea feratã se va rezerva pentru eva-
cuarea materialelor mai principale, bolnavi, familiile ofiþerilor ºi funcþionarilor.
Mobilierul ºi materialele mai puþin importante vor fi evacuate numai dupã ce
s-au satisfãcut nevoile de evacuare a materialelor militare ºi de fortificaþii. Ma-
terialul rulant de cale feratã va fi evacuat în fiecare zi la vest de liniile indicate
mai sus. Vor circula în afarã de trenurile de evacuare, câte 3-4 trenuri de per-
soane zilnic, la vest de Prut, ºi care sunt destinate pentru intelectualii români ºi
familiile lor.
5. Nu se executã nicio distrugere de cãi ferate, instalaþiuni, depozite, aerodro-

muri, întreprinderi industriale, uzine electrice, telegraf, telefon, gãri, locomotive,
vagoane.
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6. Grãnicerii ºi jandarmii intrã sub ordinea Marilor Unitãþi respective.
7. M. St. M. va dirija la Cãuºani ºi Culevcea câte douã trenuri pentru evacua-

rea la vest a infanteriei (fãrã trãsuri), specificatã la punctul 4.
8. Pe fiecare direcþiune de retragere se va lãsa câte o comisiune militarã cu

interpreþi pentru a lichida, în unire cu comandanþii sovietici, eventuale incidente.
9. Armatele vor instala la toate trecerile peste Prut câte un serviciu de ordine

ºi poliþie.
10. Acest ordin s-a transmis lui Glia ºi Graniþa

ªeful Marelui Stat Major,
General de Corp de Armatã adjutant

Fl. Þenescu“25

În ciuda tuturor mãsurilor de prevedere luate de autoritãþile române, timpul
scurt ºi ritmul infernal în care fusese impusã evacuarea, precum ºi atitudinea
adeseori incorectã în care înþelegeau sovieticii sã preia þinuturile revendicate —
au dus din pãcate la multe ºi regretabile incidente. Cazul Herþa este cel mai ilus-
trativ din acest punct de vedere, fiind susþinut ºi prin

Raportul informativ al Biroului de Statisticã Militar Iaºi
29 iunie 1940

„Azi 29 iunie tancuri sovietice au intrat în Herþa. Tancurile au deschis foc,
omorând pe cãpitanul Boroº, doi soldaþi, ºi rãnind pe sublocotenentul Dragomir.
În urma parlamentarilor s-au retras la ieºire — nord-vest Herþa.

*

Marele Stat Major
Secþia Operaþii

Telegrama
nr. 5871 a Armatei a 3-a

Comunicare de la Ghiocel (colonel Halunga) la 29.06, ora 11.
„1. Locotenentul, trimis de colonelul Atanasiu (Comandantul Grupãrii Tac-

tice de pe Masivul Pãduros Herþa) sã ia contactul cu elementele ruse intrate în
Herþa, a comunicat cã ruºii au declarat cã au greºit cã au mers pânã la Herþa.
La ora 12, se aºteaptã rãspunsul comandantului de Corp de Armatã de la Cer-

nãuþi unde au trimis un car de luptã dupã ordine ºi vor comunica rezultatul.
2. Detaºamentul, aflat pe Prut la Mamorniþa ºi care fusese dezarmat de ruºi,

a fost reînarmat ºi a primit ordin sã se dirijeze la locul lui în dispozitiv.

ªef de Stat Major al lui Glia
General Mazarini“26
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Herþa — veche denumire româneascã — reprezintã un târg, fondat în anul
1672, devenit oraº, în fostul judeþ Dorohoi. În mijlocul urbei trona o bisericã or-
todoxã din secolul al XVIII-lea, iar din apropiere era strãjuitã de vestitul codru
secular al Herþei.
De la jumãtatea secolului al XVIII-lea, localitatea a devenit reºedinþã de þinut

în Moldova: Þinutul Herþei, desfiinþat în anul 1834, prin contopirea în Þinutul
Dorohoi.
Existã ºi Herþuºca, localizatã în perimetrul Fundu Herþei.
Pe dealul Herþei, la movila zisã „Cetatea Herþei“, s-au gãsit urme de ºanþuri,

arme ºi obiecte diverse ale unei aºezãri preistorice neolitice. Alte descoperiri ar-
heologice fãcute în zona „Cetãþuia“, o movilã numitã „a Comoarei“.
Subsecretarul de Stat la Ministerul Afacerilor Strãine de la Bucureºti, Alex-

andru Creþianu, a notat urmãtoarele în legãturã cu cele transmise în miez de
noapte (26/27 iunie 1940) din capitala Uniunii Sovietice: „Molotov îi înmânase
ministrului nostru de la Moscova, Davidescu, o hartã la scara 1/1 800 000, pe
care noile frontiere erau marcate printr-o linie groasã, trasã cu creionul roºu. Pe
aceastã hartã urma creionului acoperea o porþiune corespunzãtoare unui teritoriu
lat de 7 mile, aºa încât era imposibil sã se stabileascã de care parte cad anumite
localitãþi. Mai mult, aceastã linie a fost trasã atât de grosolan, încât ea a trecut ºi
peste un punct nordic al Vechii Românii, tãind un teritoriu care nu fusese men-
þionat în însuºi ultimatumul. Câteva zile mai târziu aceasta a fost cauza unor se-
rioase incidente ºi a pricinuit pierderea multor vieþi omeneºti“.27

Vom reþine, în ordinea de idei a celor de mai sus, ºi însemnarea din 3 iulie
1940 a ministrului român la Roma, Raoul Bossy: „Sunt primit de Ciano. Este o
zi deosebit de tragicã pentru noi, cãci s-a desãvârºit pierderea Basarabiei, a
Bucovinei de Nord ºi a Þinutului Herþa (deosebit de jalnicã pentru mine, în acel
þinut se afla moºia strãmoºeascã Bossia, de lângã ªendriceni). Pun sã se ridice
steagul «en berne» pe faþada Legaþiei ºi iau doliu împreunã cu colaboratorii
mei“.28
În fine, Henri Prost — autor francez al unei valoroase sinteze de istorie ro-

mâneascã — se întreba la rându-i: „De ce oare, pe lângã Basarabia, Moscova
pretindea ºi o parte a Bucovinei, care nu a fãcut parte niciodatã din Imperiul Þa-
rist ºi, în plus, chiar ºi câþiva kilometri pãtraþi din Moldova, cu oraºul Herþa?“29

În ziua de 2 iulie 1940 a avut loc, la Bucureºti, ºedinþa reunitã a Comisiei de
politicã externã a Parlamentului României, unde au referit asupra tragicei situaþii
ministrulAfacerilor Strãine C.Argetoianu ºi prim-ministrul Gh. Tãtãrescu. Dupã
expozeul premierului a venit la tribunã ilustrul apostol al neamului românesc:
„N. Iorga, Consilier regal: D-le preºedinte, un numãr de bãrbaþi politici ro-

mâni, care sunt ºi ei întemeietorii României depline, înainteazã prin mine acest
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Memoriu de protestare, pe care vã rog sã-1 pãstraþi în Arhiva Parlamentului,
dându-se o copie fotograficã de pe dânsul.
Sunt toþi acei care au jucat un rol în realizarea României întregite ºi care prin

anume împrejurãri nu sunt aici, dar care trebuie sã se ºtie cã sufleteºte sunt îm-
preunã cu noi“.
Dupã care a dat citire Memoriului: „Moldova de Rãsãrit, care poartã numele

Dinastiei Basarabilor, stãpânã pe gurile Dunãrii, continuã o viaþã de 2 ori mile-
narã în legãturã cu strãmoºii noºtri cei mai depãrtaþi, iar punerea în valoare a
acestor teritorii de o bogãþie unicã în ce priveºte roadele pãmântului se datoreºte
muncii româneºti sub conducerea timp de cinci sute de ani a Domnilor moldo-
veni, legitimi Suverani ai Basarabiei încã din veacul al XlV-lea.
Când s-a simþit nevoia unei închinãri faþã de Imperiul Otoman, considerat ca

o continuare internaþionalã a Bizanþului, adicã a Romei de Rãsãrit, legãtura cu
acela care a fost pentru noi nu Sultanul turc, ci Împãratul, n-a ºtirbit, în teoria de
Stat otomanã, dreptul exclusiv al Moldovei la hotarele ei istorice. Ca ºi Þara ve-
cinã, Moldova n-a fãcut parte din «Casa din lãuntru» a Imperiului, ci din «Casa
din afarã», din care nimic nu se poate înstrãina. Dovada o avem ºi în acest
rãspuns la pretenþii de anexare ale austriecilor înainte de pacea din Carlowitz
1699, rãspuns ale cãrui cuvinte sunt redate astfel de cronica moldoveneascã de
atunci: «Þara Moldovei este volnicã (liberã) ºi turcilor este închinatã, nu este
luatã cu sabia».
Numai confuziunea tuturor noþiunilor de drept în Europa încãlcãrilor epocii

napoleoniene a putut aduce pãrãsirea, de la sistemul împãrþirilor de State al se-
colului al XVII-lea, printr-un tratat ruso-turc, care nu ne priveºte, a Basarabiei
cãtre Þar, în 1812.
Rusia însãºi a considerat acest act nu ca însuºirea unei Provincii, ci ca forma-

rea unei «blastii» moldoveneºti la care spera sã adauge restul Moldovei ºi de
aceea s-au pãstrat legile, obiceiurile ºi limba pânã pe la 1870.
Judecata Europei, în urma rãzboiului Crimeei, a întãrit dreptul românesc prin

aceea cã Moldova a fost pusã pãzitoare în numele ei a gurilor Dunãrii cu tot þinu-
tul care le acoperea. Iar când Rusia lui Alexandru al II-lea a reluat silnic, nu fãrã
a oferi compensaþii pe care, ca atare, am declarat cã nu le primim, înþelepciunea
întemeietorului Dinastiei româneºti contemporane a retras numai, înaintea inva-
ziei, armata ºi funcþionarii fãrã a voi sã iscãleascã un act de cesiune. În 1879
încã, o hotãrâre juridicã româneascã urma cu cercetarea unui proces basarabean,
dovedind cu texte de drept cã România este din acest punct de vedere teoretic
stãpânã încã acolo.
În timpul Marelui Rãzboi — Basarabia, cãzutã în anarhie ºi reclamatã fãrã

niciun temei de o Ucrainã fãrã bazã istoricã, n-a cerut nimãnui aceastã moºtenire
fireascã. Ea s-a oferit de la sine pe baza dreptului de autodeterminare care e la
baza teoriei constituþionale a Republicii Sovietelor.
A se aplica Þinuturilor nordice ale Bucovinei, unde niciodatã n-a fost o stã-

pânire ruseascã, sub pretextul cã astfel se capãtã o despãgubire pentru acele pa-
gube pe care le-am fi adus Basarabiei pe care, dimpotrivã, am ridicat-o dintr-o
stare de quasi-barbarie, din cauza unei insule rutene, înseamnã o strãmutare a
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dezbaterii pe un teren naþional care a negat prin însãºi cererea de a ceda întreaga
Basarabie cu populaþie covârºitor româneascã. Iar atingerea teritoriului însuºi al
Vechiului Regat e cu totul în afarã de toate postulatele teritoriale ce s-au înfãþiºat
României, în raport cu Þinuturile alipite.
Ultimatul de ieri, urmat de o luare în stãpânire imediatã, nu poate gãsi niciun

temei istoric ºi legal ºi înstrãinarea unei atât de largi pãrþi a României Unite calcã
peste dreptul a trei milioane de þãrani români ºi al unei pãturi de intelectuali devo-
tate cauzei naþionale.
Fãrã a pune în discuþie necesitãþi care s-au socotit cã nu se pot evita, subsem-

naþii, dintre care cei mai mulþi sunt întemeietorii înºiºi ai Statului român nou în
hotarele lui fireºti, nu pot admite ca în orice formã sã se dea o recunoaºtere le-
galã în numele Statului ºi poporului român la ceea ce nu este decât o uzurpaþie
determinatã de confuzia de noþiuni, fireºte trecãtoare, a unei epoci de crizã fãrã
pereche.
N. Iorga, luliu Maniu, A. C. Cuza, dr. C. Angelescu, C.I.C. Brãtianu, dr. N.

Lupu, Mihai Popovici, Alex. Lapedatu, V. P. Sassu, I. Lugoºianu, Aurel Dobres-
cu, N. Polizu-Micºuneºti, Gh. Pop, G.G. Mironescu, Stelian Popescu, Gh. Brã-
tianu, P. Halippa, T. Emandi, V. Madgearu, C. Brãtianu, Oct. Tãslãuanu, M. Ber-
ceanu (urmeazã ºi alte semnãturi).“30

Este interesant de reþinut cã încã atunci, în acele zile fierbinþi de varã ale anu-
lui 1940, diplomaþii ºi oamenii politici germani erau avizaþi, fuseserã iniþiaþi deja
asupra mobilurilor reale care duseserã la includerea Bucovinei de Nord în drama
Basarabiei. Prin surprinzãtoarea pretenþie de ultim moment, Stalin urma sã sa-
tisfacã vechi dorinþe... ucrainene. Tâlcul acestor tainice rosturi imperialiste cautã
sã-l desluºeascã ºi ministrul Germaniei la Moscova, contele Schulenburg, în lun-
gul sãu

Raport cãtre Berlin
Tgm. Nr. A/3 19240 Moscova, 11 iulie 1940

„Activitatea diplomaticã reînnoitã pe care Uniunea Sovieticã a desfãºurat-o
de-a lungul ultimelor câteva sãptãmâni a devenit în mod firesc un subiect prin-
cipal de discuþie pentru membrii Corpului Diplomatic de aici. Unele lucruri încã
nu sunt clare în întregime, ca de exemplu de ce Uniunea Sovieticã tocmai acum
a procedat sau, se spune, va proceda împotriva câtorva þãri. Majoritatea colegilor
mei sunt de pãrere cã sovieticii, care sunt totdeauna foarte bine informaþi, ºtiu
sau cel puþin presupun cã sfârºitul rãzboiului e iminent.
Privitor la acþiunea împotriva României, a apãrut surpriza generalã cã Uniu-

nea Sovieticã a cerut ºi partea de nord a Bucovinei. N-a existat niciodatã nicio
declaraþie a pretenþiilor sovietice asupra acestei regiuni. Dupã cum se ºtie, Gu-
vernul sovietic ºi-a justificat cererea prin faptul cã Bucovina are o populaþie de
origine ucraineanã. Aceasta este valabil numai pentru partea de nord a þãrii ºi cã
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Uniunea Sovieticã s-a mulþumit în cele din urmã cu aceastã parte, nu pot scãpa
de impresia cã cercurile ucraineene din Kremlin au fost cele care au pledat pen-
tru ºi au reuºit sã satisfacã cererea privind cedarea Bucovinei de Nord. În câteva
ocazii, ca de exemplu în timpul negocierilor privind frontiera germano-sovieticã
în Polonia, a fost evidentã o foarte puternicã influenþã ucraineanã la Kremlin.
Domnul Stalin mi-a spus atunci personal cã era pregãtit sã facã concesii pãrþii de
nord a frontierei care trece prin Rusia Albã, dar asta a fost imposibil în sud, unde
locuiesc ucraineenii. Prin urmare, cedarea oraºului Sinyava, pe care noi am do-
rit-o foarte mult, a fost anulatã de cãtre Guvernul sovietic dupã ce acesta fusese
(mai întâi) de acord cu ea. Încã nu a fost posibil sã se determine de unde provine
aceastã influenþã ucraineanã. Nu este cunoscut în mod special niciun ucrainean
cu influenþã printre cei din anturajul imediat al conducerii din Kremlin. O soluþie
ar putea-o reprezenta tânãrul Pavlov (acum în Ambasada sovieticã de la Berlin),
favoritul special al domnilor Stalin ºi Molotov, ce mi-a fost cândva descris de
cãtre Stalin ca fiind «noul nostru ucrainean».
Întregul interes politic pentru Moscova este acum concentrat asupra eveni-

mentelor din Statele din zona Mãrii Baltice ºi asupra a ceea ce se va întâmpla în
legãturã cu Turcia ºi Iran.
Cei mai mulþi cred cã cele trei State din regiunea Mãrii Baltice vor fi trans-

formate în entitãþi complect dependente de Moscova, cu alte cuvinte vor fi încor-
porate Uniunii Sovietice. Legaþiile de aici, din Moscova, ale celor trei State Bal-
tice se aºteaptã sã fie complect dizolvate ºi sã disparã în timp foarte scurt. Se
crede în general cã Guvernul sovietic va cere retragerea tuturor Misiunilor
din Kaunas, Riga ºi Reval. Emoþia lituanienilor, letonilor ºi estonilor de aci este
extrem de mare. Totuºi schimbãrile la modul concret mai au de aºteptat.
Fãrã îndoialã, asta este valabil ºi pentru Turcia ºi Iran. Ambii ambasadori de

aici afirmã cã nici la Moscova, nici la Ankara, nici la Teheran nu au fost fãcute
încã cereri. Totuºi e sigur cã situaþia este serioasã.

Contele von der Schulenburg“31

Revenind la teatrul în care se desfãºurau complicatele operaþiuni ale evacuã-
rii autoritãþilor româneºti ºi preluãrilor de cãtre sovietici, menþionãm parte din
consecinþele neadmiterii de cãtre Moscova a prelungirii termenului ultimativ:
trupele Armatei Roºii n-au respectat nici ordinea prevãzutã pentru ocuparea zo-
nelor stabilite iniþial, îngreunând astfel retragerea trupelor noastre ºi a refugia-
þilor ºi anulând prin atitudinea lor ostilã caracterul paºnic al operaþiunilor; pe de
altã parte, „minoritatea evreiascã a fãcut totul pentru a-ºi manifesta devotamen-
tul faþã de cotropitori ºi duºmãnia faþã de armata ºi populaþia românã“. Am citat
dintr-o Dare de seamã bilunarã strict confidenþialã, a Misiunii Politice din ca-
drul Ministerului Afacerilor Strãine al României.
ªi tot în acea informare ministerialã pe perioada 15 iunie – iulie 1940 am gã-

sit urmãtoarea relatare: „În acest timp, ministrul nostru la Moscova ºi generalul
Aurel Aldea, ºeful delegaþiei române în comisiunea mixtã de la Odessa, încearcã

80 STELIAN NEAGOE 24

————————
31 Nazi-Soviet...



sã obþinã retragerea armatei sovietice din colþul de nord al judeþului Dorohoi,
unde ea a depãºit linia de demarcaþie impusã (în acest sens insistã pe lângã Gu-
vernul sovietic ºi ambasadorul Germaniei la Moscova); îmbunãtãþirea condiþiilor
de evacuare; precum ºi rezolvarea incidentelor provocate de trupele roºii“.32
Comunicatul Ministerului de Interne de la Bucureºti din 30 iunie 1940 pre-

zenta situaþia la zi a evacuãrilor din teritoriile româneºti în curs de cotropire so-
vieticã:
„Evacuarea din Basarabia ºi Bucovina continuã conform normelor stabilite.

În cursul zilei de ieri în afarã de evacuarea cu autovehicule ºi cãruþe s-au scurs
în Moldova 80 de trenuri. Demnitarii ºi ºefii autoritãþilor din Bucovina ºi Ba-
sarabia se gãsesc astãzi în Moldova.
Dl rezident regal al þinutului Suceava, Flondor, comunicã de la Câmpulung

cã pleacã la Vatra Dornei, unde se stabileºte cu autoritãþile þinutului conform
ordinelor de evacuare.
Dl rezident regal Cazacliu se aflã la Iaºi.
S-au constituit comitete de asistenþã în toate judeþele de tranzit a populaþiei

evacuate. S-au instalat posturi fixe de orientare ºi ajutor în gãri ºi pe ºosele.
S-au fãcut transporturi de benzinã în toate staþiunile din nordul Moldovei

pentru alimentarea autovehiculelor.
S-au organizat centre sanitare cu personalul ºi materialul necesar.
În sudul Basarabiei evacuarea continuã în ordine cu trenurile, vapoarele ºi

ºlepurile. De asemenea, în regiunea de nord, evacuarea se face cu toate mijloa-
cele de transport.
În staþiile Reni ºi Ungheni autoritãþile militare române în contact cu coman-

danþii sovietici faciliteazã cursul evacuãrilor.
Incidentele ºi actele de sabotaj provocate de diverse bande au fost înlãturate.
Populaþia evreiascã originarã din Basarabia aflatã în interiorul þãrii continuã

sã treacã Prutul pe teritoriul basarabean. În cursul zilei de astãzi 7 600 de evrei
au trecut prin punctele Ungheni ºi Cristeºti, 2 000 de evrei prin Galaþi-Reni.
Ministerul de Interne a dispus ca muncitorii basarabeni aflaþi la lucru în di-

verse puncte din þarã ºi care doresc sã treacã în Basarabia sã se prezinte la pre-
fecþii judeþelor respective unde se gãsesc pentru a primi certificatele necesare de
cãlãtorie.
În þarã domneºte perfectã ordine.
Toate autoritãþile colaboreazã la opera de evacuare, asistenþã ºi plasare a refu-

giaþilor.
Se atrage atenþia publicului sã nu dea crezare ºi sã se alarmeze de zvonurile

fanteziste asupra pretinselor evacuãri din alte regiuni ale þãrii“.33
Totodatã, Comunicatul Secþiei Operaþii din Marele Stat Major al Armatei ro-

mâne difuza la radio ºi publica în cotidienele din 30 iunie 1940 situaþia la zi a
operaþiunilor de evacuare: „În cursul zilei de 30 iunie, operaþiunile de evacuare
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a Basarabiei au continuat conform programului, pânã la linia generalã: înãlþimile
nord, râul Siretul Mic–Cuciurul Mare, Briceni–Bãlþi; vest Chiºinãu–Basarabeas-
ca–Tatar–Bunar. Pe unele direcþiuni, elemente rapide ale forþelor URSS, depã-
ºind ritmul de evacuare convenit, au întrecut trupele noastre în retragere, dând
naºtere la incidente locale. Coloanele noastre îºi continuã retragerea.
Operaþiunile de evacuare se vor termina la 3 iulie ora 12“.34

În fine, sã consemnãm cã prin raptul sovietic din vara anului 1940, Regatul Ro-
mâniei pierdea o suprafaþã de pãmânt de 6 000 km2, cu o populaþie de 500 000
de locuitori — reprezentând Bucovina de Nord.35
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