
Prefață 

upă o criză de douăzeci de ani, pentru a prelua titlul unei 

lucrări clasice din sfera studiului relațiilor internaționale1, 

sistemul politic gândit la finele Primului Război Mondial și aplicat prin 

Tratatele de pace de la Paris din 1919 - 1920 își trăia falimentul sub 

loviturile revizionismului. După cum observa istoricul J.M. Roberts, 

„cel mai cunoscut fapt privind organizarea păcii despre Primul Război 

Mondial este că a eșuat în prevenirea altui Mare Război”2. Desigur, 

cauzele eșecului sunt multiple și nu trebuie aruncată întreaga vină pe 

artizanii păcii, fără a uita rolul statelor revanșarde și totalitare. Vârful 

de lance a fost cancelarul Germaniei, Adolf Hitler, dar un rol esențial  

l-a jucat și liderul sovietic Iosif V. Stalin. Urmarea a fost modificarea 

hărții politice a Europei cu începere din anul 1938, semnalul fiind dat 

de Anschluss, ocuparea Austriei de către trupele germane la 12 martie 

19383, precum și de începutul dezmembrării Cehoslovaciei după 

Conferința de la München, din 29 septembrie 1938. Cu acest prilej, 

premierii Marii Britanii și ai Franței, Neville Chamberlain și Edouard 

Daladier, precum și liderul italian Benito Mussolini i-au dat satisfacție 

lui Hitler, atribuindu-i regiunea sudetă. De notat că, deși era direct 

interesată, Cehoslovacia nu a fost invitată la discuții4. 

De fapt, era lovit la temeliile sale visul lui Wilson, artizanul 

creării după 1918 a noilor state independente Cehoslovacia și 

Iugoslavia, precum și a reapariției Poloniei. Procesul început la finele 

lui septembrie 1938 avea să fie finalizat în martie 1939 prin dispariția 

statului cehoslovac, pe ruinele căruia va apărea Slovacia, stat de tip 

fascist, „garantat” de Adolf Hitler și condus de un prelat, Josef Tiso. 

                                                           
1 Edward Hallett Carr, The twenty years crisis. An Introduction in the Study of 
International Relations, Londra, 1939.  
2 Vezi J. M. Roberts, Twentieh century. The history of the world, 1901 to 2000, 
New York, 1999, p.238-267. 
3 Jürgen Gehl, Austria, Germany, and the Anschluss, 1931–1938, 1963. 
4 http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp 
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Despre scurta istorie a Slovaciei fasciste, sub conducerea lui 

Josef Tiso, vorbim aici de doar șase ani, una deosebit de agitată, este 

vorba în cartea pe care o prefațăm. Autorul Radu Florian Bruja 

angajându-se în acest demers științific ne oferă nu doar o monografie a 

Slovaciei fasciste, ci acoperă un gol în istoriografia românească, motiv 

pentru care suntem convinși că această lucrare va beneficia de un ecou 

favorabil în mediile academice, dar și în rândul publicului larg, iubitor 

de istorie. 

Lucrarea în discuție este structurată pe șapte capitole, fiecare 

foarte sugestiv intitulate, și se bazează pe efortul de documentare al 

autorului din ultimii ani în arhivele și bibliotecile din Slovacia și 

România. Din maniera în care Radu Florian Bruja și-a construit 

discursul a rezultat un text alert, în care nu vorbim doar despre o 

istorie bazată pe cronologie, ci și despre analizarea fenomenelor care 

au condus la apariția Slovaciei lui Tiso. 

În acest sens, titlurile unor capitole sunt mai mult decât 

edificatoare, și am aminti aici doar Un Dumnezeu, un stat, un popor5, 

Capitalismul de stat, „Măsurile creștine” sau Țară mică, armată mică. 

Autorul reușește să pună în lumină maniera în care mecanismele 

interne, puternic favorizate de contextul internațional și, în special de 

„protecția” celui de-al Treilea Reich, au jalonat sistemul politic al 

Slovaciei fasciste. Este, de asemenea, un bun prilej pentru a prezenta 

contextul european al perioadei6. 

Lăsând cititorului plăcerea de a descoperi istoria tristă a unui 

experiment politic eșuat în cele din urmă în condițiile date, dar care s-a 

bazat pe naționalismul slovac care a triumfat peste decenii, după 

căderea comunismului, prin separarea pașnică de Cehoslovacia, ne 

vom limita la doar câteva considerații pe marginea unui subiect 

                                                           
5 Trimiterea este evident către sloganul nazist Ein Reich, ein Volk, ein Führer 
(Un Imperiu, un Popor, un Conducător), cu corectivul că, avându-se în 
vederea realitatea istorică, Imperiul este înlocuit de Stat, iar Conducătorul de 
Dumnezeu. Sigur că nu putem cădea în capcana de a considera că Slovacia lui 
Tiso a fost o teocrație. 
6 Încă din primii ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial 
subiectul a fost în atenția istoricilor. Reținem aici doar cazul lui Maxime 
Mourin, Histoire des nations européenes, vol.I-III, Paris, 1962-1963, La drame 
des ètats satellits de l’Axe, de 1939 a 1945. Reddition sans conditions, Paris, 
1957, și Les tentatives de paix dans la seconde guerre mondiale, 1939 – 1945, 
Paris, 1949. 
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suculent. După cum este cunoscut, apariția Cehoslovaciei7 s-a produs 

atât pe fondul intereselor Puterilor Aliate de a crea un stat puternic în 

Centrul Europei, cât și datorită activității intense depuse în exil de 

personalități precum Thomas Masaryk, Milan Stepanek sau Eduard 

Benes. Pe fondul crizei din Austro-Ungaria, la 14 octombrie 1918, la 

Paris, Consiliul Național Cehoslovac va pune bazele unui guvern în exil 

condus de Masaryk, avându-l la externe pe Benes. După două 

săptămâni, Consiliul Național va proclama independența țării, la 30 

octombrie, Consiliul Național Slovac votând unirea cu cehii. Revenit la 

Praga, Thomas Masaryk va fi confirmat drept președinte al noului stat, 

la 14 noiembrie 1918. 

Peste numai două decenii, situația se va schimba radical astfel că 

sunt create condițiile pentru apariția Slovaciei ca stat independent, 

eveniment care s-a produs pe fondul izolării regimului de la Praga, 

după Conferința de la München. De altfel, nu este lipsit de interes să 

reamintim că independența Slovaciei, proclamată la 14 martie 1939, s-a 

produs cu o zi înaintea destrămării complete a Cehoslovaciei și la nici 

24 de ore după ce Josef Tiso a fost primit la Berlin de cancelarul Adolf 

Hitler și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop. Este un 

moment tensionat pe scena internațională, întrucât la 17 martie va 

izbucni „afacerea Tilea”8, eveniment care a condus spre acordarea 

garanțiilor anglo-franceze Poloniei și României9. 

O altă observație este legată de personalitatea lui Josef Tiso – 

foarte bine surprinsă în paginile acestei cărți -, un teolog naționalist 

care va plăti cu viața (fiind judecat și executat prin spânzurare în 1947) 

asumarea conducerii Slovaciei fasciste. Deși alături de colaboratorii săi 

apropiați, a reușit să fugă spre Apus pentru a se preda armatei 

americane, Tiso nu a avut șansa amiralului Miklos Horthy, fiind 

                                                           
7 Victor S. Mamatey, Radomir Luza, editori, La Republique Tchechoslovaque, 
1918 – 1948. Une experience de democratie, Librarie du Regard, 1987. 
8 După ocuparea Pragăi de către germani la 15 martie, ministrul României la 
Londra, Viorel Virgil Tilea, s-a prezentat la Foreign Office și a susținut că 
guvernul de la București primise un ultimatum din partea Germaniei în cursul 
tratativelor pentru semnarea unui acord economic bilateral. Demersul lui 
Tilea, deși dezmințit de București, a condus la acordarea garanțiilor franco-
britanice pentru Polonia și România. Pe larg, Gheorghe Buzatu, România și 
Marile Puteri, 1939 – 1947, București, 2003, p.23-39. 
9 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol și Mareșalul Antonescu. Relațiile 
româno-germane, 1938 – 1944, Humanitas, 1994, p.302. 
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extrădat autorităților cehoslovace. Sigur că, pe lângă alte elemente 

interesante, nu putem să nu atragem atenția asupra rolului esențial 

jucat de relația dintre Bratislava și Berlin. De asemenea, notăm 

interesul justificat al autorului pentru a prezenta informații legate de 

raporturile dintre Josef Tiso și regimul mareșalului Ion Antonescu. 

Vorbind despre o carte de calitate, nu trebuie să uităm meritele 

autorului. Radu Florian Bruja este deja un nume consacrat în 

istoriografia română, fiind recunoscut ca un specialist în istoria 

secolului XX, atras în special de emergența mișcărilor de extremă 

dreapta, precum și instaurarea regimului personal al regelui Carol II. 

Conferențiar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, el a 

susținut tot aici cu succes o teză de doctorat despre Carol II și partidul 

unic, sub conducerea științifică a profesorului Mihai Iacobescu, în anul 

2006. A publicat de asemenea numeroase cărți și studii valoroase 

dintre care reținem aici doar monografia privind extrema dreaptă din 

Bucovina. De asemenea, a participat la manifestări științifice 

prestigioase, multe dintre ele peste hotare, și este un bun cunoscător al 

istoriei Slovaciei, dovada fiind reușita monografie pe care vă invit să  

o parcurgeți. 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru 

 

 

 


