
Capitolul I 

Situaţia geopolitică şi strategică a României (1939-1941). 

Opţiuni politico-militare 

 

Motto: „Geopolitica statului trebuie să se re-

găsească în actele de guvernare ale elitelor politice”  

Rudolf Kjellén 

I.1. Geopolitica nu oferă răspunsuri? 

n cursul uneia dintre numeroasele convorbiri dintre preşedintele american 

Ronald Reagan şi contele Alexandre de Marenches, desfăşurată la Casa Albă 

în anii ’80, oaspetele francez avea să evidenţieze, aplecându-se asupra plani-

globului, faptul că bătălia dintre marile puteri, la începutul anilor ’80, continua să se dea 

pentru controlul zonelor în care se aflau cele opt elemente chimice strategice1 indispen-

sabile pe timp de război, ca şi pe timp de pace, complexului militaro-industrial şi, implicit, 

asigurării securităţii naţionale. Această întâlnire de nivel înalt şi discuţiile purtate repre-

zintă unul dintre cele mai fascinante exemple de analiză geopolitică a intereselor unor 

Mari Puteri. Dintr-o asemenea perspectivă, cercetarea întreprinsă de noi asupra poziţiei 

geopolitice şi strategice a României în ansamblul evoluţiei relaţiilor internaţionale din pe-

rioada 1941-1945 a urmărit să evidenţieze modul în care liderii politico-militari ai ţării 

noastre au înţeles şi au valorificat importanţa aşezării geografice, potenţialul uman şi de 

materii prime al României, în raporturile dintre marile puteri.  

Care au fost „culisele” spectaculoaselor transformări şi încleştări geopolitice, cum ar fi 

putut influenţa România sau chiar a influenţat o parte din deciziile centrelor de putere 

continentale şi mondiale şi cum au influenţat, acestea, evoluţia statului român, care au 

fost şansele şi neşansele noastre, rolul actului de la 23 august 1944 în modificarea echili-

brului de putere din arena relaţiilor internaţionale, etc. reprezintă întrebări fundamen-

tale, cărora am încercat să le clarificăm impactul în cartea de faţă. Nu se poate înţelege 

ceea ce s-a petrecut în România şi în spaţiul european în perioada 1941-1945 fără o privire 

de ansamblu şi fără o înţelegere a evenimentelor politico-militare, diplomatice şi econo-

mice din anii 1939-1941 cu fireşti recursuri la memoria istoriei deceniului al IV-lea. Răs-

timpul anilor 1939-1941 şi învolburatul deceniu IV, care a premers, prin evenimentele sale 

politice, militare, economice, diplomatice şi sociale, izbucnirea celui de al doilea război 

                                                        
1 Este vorba despre: germaniu (folosit în electronica avansată); titaniu (în construcţia submarinelor de vânătoare, 
deoarece este un aliaj extrem de rezistent); magneziu (la explozivi); platină (în domeniul aeronauticii); mercur 
(în sectorul nuclear); molibden (pentru producerea oţelurilor); cobalt (pentru domeniul nuclear); columbiu (pen-
tru aliaje speciale extrem de rare). Se poate adăuga pentru oţeluri: tungstenul, manganul, cromul, toate acestea 
fiind vitale pentru dezvoltarea complexului militaro-industrial şi pentru asigurarea apărării. La începutul anilor ’80 
fosta Uniune Sovietică controla spaţiul în care se aflau opt elemente chimice strategice iar Statele Unite zona în care 
se aflau patru dintre aceste elemente strategice. 

Î 
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mondial, s-au bucurat de o bogată literatură2. Problema unui studiu geopolitic nu poate 

fi abordată fără a răspunde la întrebarea: ce este geopolitica? 

Într-o lecţie publică, ţinută în aprilie 1899, profesorul de drept de la Universitatea 

Upsala (Suedia), Rudolf Kjellén (1864-1922), pronunţa pentru prima dată termenul de 

„geopolitică”, dându-i acelaşi înţeles cu „geografia politică”, fundamentată de Friedrich 

Ratzel3. Conceptul va fi reluat de Kjellén, în 1900, în cartea Introducere la geografia 

Suediei, având aceeaşi conotaţie. 

În 1916, apare cartea lui Kjellén intitulată Problemele ştiinţifice ale războiului 

mondial, în care primul capitol este intitulat Probleme geopolitice. Kjellén prezintă aici 

războiul mondial ca o dezlănţuire de forţe între marile puteri, la nivel planetar, puse în 

mişcare de instinctul lor de expansiune. În prefaţa la lucrarea colectivă Marile puteri 

înainte şi după războiul mondial, el afirmă: „Am văzut Puteri noi ivindu-se prin selecţiune 

naturală, în lupte şi crescând; am văzut Puteri ofilindu-se şi pierind; ele sunt supuse deci, 

în parte, legilor vieţii şi pot forma ca atare şi obiectul chiar al unor cercetări biologice” 4. 

Rudolf Kjellén considera că Puterile Centrale trebuiau să învingă în primul război 

mondial, în virtutea „legilor naturii”, victoria Aliaţilor fiind un accident, iar poporul ger-

man aparţine unei rase superioare, destinul lui implacabil fiind cucerirea şi dominarea 

lumii occidentale. Apariţia, în 1920, a cărţii Bazele unui sistem politic va conduce la 

concluzia că geopolitica este una dintre părţile componente ale ştiinţei politice, şi că ea 

nu era altceva decât geografia statului ca teritoriu şi ca formă de viaţă. Geopolitica (aşe-

zare, forma şi teritoriul statului) a fost considerată ca un capitol al ştiinţelor politice, iar 

ulterior Kjellén a ridicat-o la rangul de ştiinţă concepută ca unitate politică, formată din 

cinci componente: topopolitica, morfopolitica şi fiziopolitica (analiza aşezării, a fiziono-

miei şi configuraţiei statului); ecopolitica5 (analiza statului ca gospodărie); demopoli-

tica6 (analiza statului ca neam); cratopolitica7 (analiza statului ca formă de guvernă-

mânt); sociopolitica8 (analiza statului ca societate). 

Analizând structura statelor şi, îndeosebi, a marilor puteri din punct de vedere geo-

grafic, Kjellén preciza că acestea trebuie analizate ca „«organisme politice», pătrunse de 

«instinctul de expansiune», unde «selecţia naturală» joacă un rol bine definit, iar aceasta 

este cu atât mai evident atunci «când apar mai multe state mari, ceea ce duce la scăderea 

                                                        
2 Această literatură se împarte în trei categorii: a) literatura martorilor şi a autorilor evenimentelor din perioada 
1939-1945; b) literatura perioadei 1945-1947; c) literatura de după 1947. 
3 Friedrich Ratzel s-a născut în 1844, la Karlsruhe. Primele studii avea să le urmeze în domeniul zoologiei, la Heidel-
berg, Jena şi Berlin. Îşi continuă apoi pregătirea la Montpelier, în Franţa, timp de un an. Războiul franco-german 
din 1870-1871 îl obligă să-şi întrerupă studiile. Este înregimentat la Baden şi ia parte la război împotriva Franţei. 
Rănit, se întoarce la München unde urmează cursuri de geografie şi geologie, mai apoi de istorie şi de antropologie 
istorică. Unul dintre profesorii săi este M. Wagner, creator al teoriei migraţioniste. În 1876, este numit profesor la 
Universitatea din München, iar în 1884 la Universitatea din Leipzig. 
4 A se vedea: Ion Conea, Geopolitica. O ştiinţă nouă, în Geopolitica, Editura Ramuri, Craiova, 1939, p. ???. 
5 Ecopolitica se subdivide în: a) Emporopolitică - studiul comerţului cu alte state; b) Autarkiopolitică - studiul 
gradului de autarkie a unui stat; c) Economiopolitică - studiul modului de gospodărie sau de organizare economică. 
6 Demopolitica se subdivide, şi ea, în: a) Etnopolitică - studiul neamului; b) Plethopolitică - studiul trupului nea-
mului; c) Psychopolitică - studiul firii neamului. 
7 Sociopolitica cuprinde: a) Filopolitica - studiul satisfacţiei sociale; b) Biopolitica - studiul vieţii sociale. 
8 Kratopolitica se compune din: a) Nomopolitica - studiul formei de stat; b) Praxipolitica - studiul vieţii de stat; c) 
Arhopolitica - studiul despre natura şi manifestarea autorităţii statului. 
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acţiunilor statelor mici»”9. Prin urmare, în concepţia lui Kjellén, geopolitica este geogra-

fia statului sau mai bine zis geopolitica este capitolul de introducere geografică la stu-

diul statului ca formă de viaţă. Rudolf Kjellén descoperă, din perspectivă geopolitică, 

diferite caracteristici ale „poziţiilor politice” (ale topopoziţiilor) pentru diverse state eu-

ropene sau continentale. Statele mari, respectiv marile puteri, dobândesc rol de centre 

geopolitice, în timp ce statele mici au rolul de secunzi sau de intermediari între aceste 

state (statul tampon) şi, ca urmare a acestui fapt, se impune şi promovarea unui nou 

tip de politică, aşa-numita politică tampon. Statele tampon sunt popoarele dunărene şi 

din câmpia ungară la adăpostul cărora s-a născut şi s-a menţinut monarhia austriacă şi 

habsburgică, iar mai apoi Austria avea să joace rolul de stat tampon în drumul armatelor 

otomane spre vestul Europei. Subscriem întru totul viziunii lui Kjellén privind impor-

tanţa strategică deosebită a acestei linii pentru destinul Europei. 

Statele şi teritoriile tampon se află, în genere, la intersecţia marilor câmpuri sau in-

terese ale geopoliticii. Statele mici au destinul statelor tampon, prin aceasta rolul lor 

geopolitic amplificându-se considerabil. Este şi cazul României. Rudolf Kjellén avertiza 

că transformarea unui stat în „piciorul de scaun al unei mari puteri”, respectiv în pivotul 

unei configuraţii geopolitice, poate propulsa acel stat într-o situaţie extrem de pericu-

loasă. Pentru Kjellén, războiul este un câmp experimental al geopoliticii. Războiul mo-

dern presupune nu numai înfrângerea duşmanului în interiorul teritoriului său sau ex-

terminarea populaţiei, ci şi mobilizarea unor forţe economice, sociale, juridice şi cultu-

rale, înainte de a se trece la folosirea forţei militare. Un stat, în opinia lui Kjellén, poate 

fi mai întâi izolat şi „străpuns” geopolitic. Astfel, se poate prăbuşi din interior, iar „cu-

cerirea” lui se face fără a se trage un foc de puşcă. 

După moartea lui Kjellén, în 1922, geopolitica este intens cultivată în Germania, unde 

se scrie şi se discută aşa de mult în domeniu, comparativ cu celelalte ţări, încât  

s-a spus, mai apoi, că geopolitica este o ştiinţă germană. În perioada apariţiei acestei 

ştiinţe, la începutul secolului, Germania tocmai păşea ca mare putere pe scena politică 

internaţională, fiind un stat nou, de curând unificat, afirmându-se tot mai mult ca atare 

şi, drept urmare, cu tot mai largi şi mai îndreptăţite pretenţii la un cuvânt de spus în 

deciziile de interes internaţional. 

Friedrich Ratzel (1844-1904), unul dintre inspiratorii de marcă ai lui Kjellén în ceea ce 

priveşte geopolitica, a devenit membru şi, apoi, preşedinte al mişcării pangermanice, par-

ticipând la eforturile de făurire a unui stat german puternic. „Idealul pentru o mare poli-

tică, ce revendică puterea mondială - scria Ratzel - constă în combinarea factorilor conti-

nentali şi maritimi”10. În cartea sa Marea, sursă a puterii popoarelor (1902), el a insistat 

asupra importanţei armei navale pentru politica externă a Germaniei. Ratzel a fost cel care 

a folosit datele geografiei în fundamentarea obiectivelor politice ale statului în raport cu 

alte state. Antropogeografia (1877), Popoare şi Spaţiu (1894) constituie primele sale 

                                                        
9 Gheorghe Buzatu, Emil I. Emandi, V. I. Cucu, Geopolitica - Conceptul şi structura obiectului, în Geopolitica, vol. 
I, Editura Glasul Bucovinei, Iaşi, 1994, p. 15. 
10 Paul Buckholtz, Political Geography, New York, 1966, p. 25. 
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apariţii editoriale, în care se ocupă de repartiţia raselor în lume, apelând la concepte dar-

winiene. Interpretarea biologizantă se va menţine şi în opera sa principală, Geografia po-

litică, apărută în 1897. Ideea-pivot a construcţiei sale teoretice este asemănarea dintre 

state şi organisme, statul fiind subordonat „aceloraşi influenţe, ca tot ceea ce vieţuieşte”11. 

În analizele sale, Ratzel a pornit de la premisa că elementul fondator al statului este înră-

dăcinarea unei comunităţi într-un anumit areal geografic. „Trebuie să constatăm - con-

chidea Ratzel - tendinţa spre formare de state tot mai mari în tot lungul istoriei omeneşti şi 

nu numai în cursul istoriei scrise”12. 

Friedrich Ratzel formulează şapte principii ale expansiunii statelor: „a) întinderea sta-

telor sporeşte o dată cu progresul culturii acestora; b) creşterea spaţială a statelor este un 

însoţitor al altor manifestări ale dezvoltării lor, cum sunt ideologia, producţia, activitatea 

comercială, puterea eforturilor de prozelitism; c) statele se extind prin asimilarea sau ab-

sorbirea unităţilor politice având o importanţă mai redusă; d) frontiera este un organ si-

tuat la periferia statului şi prin amplasarea sa materializează creşterea, forţa şi schimbă-

rile teritoriale ale statului; e) extensia spaţială a statului se realizează prin absorbţia re-

giunilor importante pentru proiectele sale - litoral maritim, bazine fluviale, teritoriile cele 

mai bogate; f) primul impuls pentru extinderea teritoriului este dat din afară de prezenţa 

unei civilizaţii inferioare; g) tendinţa generală de asimilare sau de absorbţie a naţiunilor 

mai slabe se autoîntreţine prin înglobarea de noi teritorii”13. Importanţa graniţelor unui 

stat, în opinia lui F. Ratzel, se află în legătură directă cu mărimea şi cu importanţa sta-

tului, cuantificate prin spaţiu, poziţie, energia centrului, populaţie, cultură. 

Ratzel va promova ideea potrivit căreia marile popoare au nevoie de spaţiu iar pe 

Terra este loc doar pentru un mare stat. În scrierile sale geopolitice, Friedrich Ratzel 

vorbeşte despre destinul pe care Germania îl rezervă Belgiei şi Serbiei, într-o viitoare 

lume în care, în concepţia lui, naţiunile mici vor trebui să se scufunde, să dispară. Forţa 

unei civilizaţii istorice stă în forţa desfiinţării graniţelor şi cele trei mari caracteristici 

politico-geografice ale statului sunt: poziţia, spaţiul, graniţele. Prin scrierile sale, geopo-

liticianul Ratzel a contribuit la fundamentarea conceptului de Mitteleuropa. În 1898, 

apare, la Leipzig, lucrarea intitulată Germania, Introducere în ştiinţa patriei care repre-

zintă o monografie antropogeografică şi politică, o aplicare a principiilor ştiinţei antro-

pogeografice la spaţiul etnic şi politic german. Mitteleuropa, în sens larg, este reprezen-

tată de Europa Centrală, care se întinde din Alpi până pe toată lungimea Mării Nordului 

şi de la Canalul Mânecii până pe culmile Carpaţilor, de-a lungul marilor fluvii europene: 

Rhinul şi Dunărea. 

Spaţiul geografic al acestei Mitteleuropa, cu Deutschland - patria germană drept cen-

tru şi cea mai importantă forţă politico-economico-militară, cuprinde în proporţii apro-

ximativ egale toate formele de relief, beneficiind de o aceeaşi climă, de o faună şi o floră 

unitar distribuite, cu căi de comunicaţie naturale etc. Germania urma să aibă, în con-

                                                        
11 Gunter Hayden, Critica geopoliticii germane, Bucureşti, 1960, p. 75 
12 Ibidem. 
13 Pierre Galois, Géopolitique, Paris, 1990, p. 29. 
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cepţia lui Ratzel, două sarcini politico-geografice majore: a) să facă posibilă recunoaşte-

rea sa ca „zonă interpusă” între Occidentul anglo-saxon şi Orientul slav, prin protejarea 

graniţelor etnice, strângerea neamului german sub acelaşi guvernământ, urmând ca în-

călcarea graniţelor etnice să fie resimţită politic ca violare a graniţelor statale; b) având 

în vedere poziţia sa geografică, forţa germanilor nu stă decât în constituirea puterii cen-

tral-europene în defavoarea marilor puteri mondiale: Anglia, Rusia şi SUA. Karl Ha-

ushofer, în prefaţa la ultima editare a lui Ratzel, din 1941, avea să-l numească „creator de 

spaţiu şi de politică naţională”.  

În Zeitschrift für Geopolitik din 1928, cei patru editori de publicaţie defineau geo-

politica drept „teoria dependenţei evenimentelor politice de teritoriu”14. Generalul Karl 

Haushofer (1869-1946)15 avea să descopere termenul de geopolitică în timpul primului 

război mondial citind cartea lui Rudolf Kjellén. În deceniul al III-lea, în jurul său se vor 

grupa tinerii profesori de istorie şi geografie nemulţumiţi de înfrângerea Germaniei şi 

de rezultatele Păcii de la Versailles. Geopolitica devine, în 1919, o disciplină de învăţă-

mânt universitar în Germania, iar în 1924 se extinde în tot sistemul de învăţământ, ca o 

disciplină cu examen obligatoriu, abordându-se trei grupe de probleme: a) spaţiul vital; 

b) frontierele; c) geopolitica oceanică şi continentală. 

În 1924 se creează Şcoala Superioară pentru Politică din Berlin, având o catedră con-

dusă de Adolf Grabowski. Grupul format din Karl Haushofer, Erich Obst, Otto Maull şi 

Herman Lautensach a înfiinţat Zeitscrift fur Geopolitik. Redactorul-şef al publicaţiei 

a fost Kurt Vowinckel. Adepţii lui Karl Haushofer s-au constituit în Arbeitgemeinschaft 

für Geopolitik. În 1933, catedra de geopolitică de la Şcoala Superioară de Politică a fost 

preluată de Albrecht Haushofer, fiul lui Karl Haushofer, în timp ce Adolf Grabowski se 

va retrage în Elveţia. În cursul anului 1939, are loc transformarea catedrei într-un Insti-

tut de Geopolitică, având ca director pe Albrecht Haushofer. Geopolitica devenea astfel, 

în atmosfera politică a epocii, un ghid pentru viaţa practică şi permitea, totodată, să se 

treacă de la cunoaştere la putere.  

Programul lui Karl Haushofer, redactat sintetic, împreună cu Erich Obst, Otto Maull 

şi Herman Lautensach, preciza:”a) geopolitica este învăţătura despre rolul determinant 

al pământului în desfăşurarea evenimentelor politice; b) ea se întemeiază pe baza largă a 

geografiei, în special a geografiei politice; c) particularităţile spaţiilor terestre studiate de 

geografie arată cadrul geopolitic în care trebuie să se desfăşoare toate evenimentele poli-

tice cu rezultate durabile; d) pornind de la această constatare, geopolitica îşi propune să 

furnizeze argumente pentru acţiuni politice şi să fie călăuză în viaţa politică; e) ea devine 

astfel o învăţătură eficientă în stare să conducă politica practicată până la punctul nece-

                                                        
14 Richard Henning, Geopolitik, Leipzig-Berlin, 1931, p. 9. 
15 Karl Haushofer s-a născut la 27 august 1869, la München, fiul lui Max şi Aldehida Haushofer. În 1887, îşi începe 
cariera militară şi în 1889 primeşte gradul de ofiţer. Se căsătoreşte în 1986 cu Martha Mayer-Doss, fiica unui jurist şi 
comerciant din Mannheim. Perioada 1908-1910 şi-o petrece în Extremul Orient, ca însărcinat oficial al guvernului 
german. Combatant pe fronturile primului război mondial, participă şi la bătăliile de pe valea Trotuşului, în 1916. 
Din 1919, se dedică geopoliticii şi carierei universitare (A se vedea: Hans-Adolf Jakobsen, Karl Haushofer, Leben 
und Werk, 1977). 
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sar de pe un teren solid; f) geopolitica vrea să devină şi trebuie să devină conştiinţa geo-

grafică a statului”16. Karl Haushofer a considerat tot timpul că umanitatea tinde spre 

organizări ale „neamurilor” (ale „sângelui”) şi spre organizări ale pământului (natural-

geografice sau teritoriale). Etno-spiritualitatea şi etno-teritorialitatea sunt cele două ele-

mente-cadru de definire a oricărei comunităţi umane, a celei germane în special, în opi-

nia geopoliticienilor germani. Nu se poate vorbi de identitate în Europa dacă nu te poţi 

defini ca etnie, ca teritoriu şi ca spirit. 

Ideea care poate unifica prin forţa ei mai multe spaţii de viaţă este o pan-idee care 

oferă o imensă perspectivă asupra spaţiului. Uniunea Sovietică era pionierul revoluţio-

nar al unei idei de economie socialistă, al ideii de putere eurasiatică şi pan-asiatică şi al 

unei politici culturale colectiviste iar Statele Unite reprezenta pionierul evoluţionist al 

economiei individualiste şi capitaliste, al ideii de putere oceanică, pan-americană şi pan-

pacifică şi al unei politici culturale individualiste.În confruntarea dintre aceste pan-idei 

victoria uneia sau alteia va da naştere unei Pax Sovietica sau unei Pax Americana. După 

Haushofer evoluţia pan-ideilor către sfârşitul secolului al XX-lea ar putea duce la urmă-

toarea configuraţie: a) PAN-AMERICA - o pan-configuraţie continentală - pacifică a Lu-

mii Noi care ar cuprinde America de Nord şi de Sud şi Groenlanda; b) EURAFRICA - sau 

o pan-configuraţie euro-africană - Europa de la nord la sud pe lungimea Vistulei şi Prutu-

lui la est, fără Finlanda, până în Insulele britanice şi Islanda la vest, cu Asia Mică şi Pe-

ninsula Arabică, întreaga Africă - aflată sub puterea de modelare a unei pan-gândiri ger-

mane; c) PAN-RUSIA - cu toată partea continentală a Rusiei prelungită până la Vistula şi 

Prut în estul european, cu jumătatea de vest a Siberiei şi Mongoliei, fără Manciuria, dar 

cu Caucazul şi Caspica, Podişul Iranian şi India - o pan-configuraţie continentală, con-

trolată de o idee rusă; d) ZONA DE CO-PROSPERITATE ASIATIC-PACIFICĂ - cu jumă-

tatea de est a Siberiei (Manciuria) şi Extremul Orient asiatic, cu Tibetul şi China, Indo-

china, Coreea, Japonia, Oceania, Malayesia, Australia şi Noua Zeelandă, sub egida Japo-

niei. 

Este geopolitica o ştiinţă sau o metodă de cercetare? Un răspuns la această întrebare 

a reflectat nesiguranţa şi diferenţele de opinie existente în rândul geopoliticienilor ger-

mani. Karl Haushofer a definit-o, într-un discurs ţinut la radio în 1931, mai degrabă un 

„material de construcţie”, decât o ştiinţă. Mai apoi, va scrie, în Zeitschrift für Geopolitik 

(nr. 5/1936), că „geopolitica nu este o ştiinţă ca atare, ci o metodă de cercetare, o cale spre 

cunoaştere...”17. Haushofer opinase că geopolitica nu poate oferi răspunsuri certe decât 

la „cel mult 25% din cazuri”. Adolf Grabowski a susţinut că „geopolitica este o metodă, 

nu o ştiinţă...”. În lucrarea Elemente de politică, el va formula „legi politice” care orien-

tează activitatea oricărei mari puteri: a) să stăpânească izvoarele şi gurile marilor fluvii; 

b) să aibă ieşire la mare; c) să-şi extindă spaţiul din aceeaşi zonă climaterică; d) să-şi ex-

tindă spaţiul în zone cu altă climă; e) să domine litoralul opus; f) să-şi unifice spaţiul (in-

cluderea grupurilor etnice de peste hotare); g) să ocupe capete de pod geopolitice şi baze 

                                                        
16 Karl Haushofer, De la géopolitique, 1985, p. 97 - 101. 
17 Ibidem. 




