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Душан ЛУКАЧ

Балканолошки институт

Београд

РУМУНША И КОМАДАН>Е ГУГОСЛАВШЕ

1941—1942. ГОДИНЕ

Антиосовински покрет у тугослави]и кра]ем марта 1941,

посебно догаЬа^ у Београду пореметили су тренутно глобалне

немачке осва}ачке планове на истоку, нарочито стратегщ'ско

тактичке потезе на ]угоистоку Европе ко]и су се налазили у

сво]о] завршно] и, по свим изгледима, веома усп^ешно^ фази.

У тренутку када ]е изгледало да ]е цели зугоисток савладан,

изузев Грчке преко ко]е се, због н>ене преморености у напор

ном рату против Итали]'е, требало само „прошетати" са неко-

лико елитних дивизи]а Вермахта, на путу се испречио, и пот-

цен>нванн због унутарн>их слабости и истовремено традицио-

нално респектовани противник, тугослави]а. Да би успех во]-

ничког сламаньа „непослушних" Срба, због близине одреЬеног

датума за напад на СССР до кога ]'е преостало .]ош око шест

недел>а био што сигурни^и, Хитлер }е крадем марта и почетком

априла 1941. позвао у рат против Крал>евине 1угослави^е све

сателите Немачке на ]угоистоку Европе. Грабеж и подела ба

штане Кралэевине 1угослави]е измеЬу Немаца, Италщана, Ма-

Ьара, Бутара и Албанаца, до угри)ан>а ]е распагьивао страсти

маршала Антонескуа (1оп АпЮпезси) и н>егових сарадника за

територщ'алним добитцима на рачун до]учерашн>е савезнице

1угослави)е. Ипак, профашистички врх у Букурешту ]е дошао

до закл>учка да унутрашн>е ровито статье, положа] Румушце у

СПОЛ.НОПОЛИТИЧКИМ односима и посебно низ историйки, тра-

диционалних чинилаца из домена унутарбалканских односа не

дозвол>ава]у Румушци да се уюьучи у рат против сво^е до^у-

черашнзе савезнице Крал>евине тугослави)е.

Али то ни)е значило да су се румунски диктатор и про-

фашистичка клика око ньега одрекли сво^их жарких тежн>и

према ]угословенских територи^ама. ПолазеЬи од традиционал*
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но добрих веза и односа измеЬу два народа, она чак полагала

и нека „легитимна" права на делове ]утословенске баштане.

У време расула з'угословенске во;)ске и продираньа окупационих

трупа преко ]угословенске територще, румунска влада ]е по

кушала да, посредством ]угословенских дипломатских пред-

ставника у Букурешту, изнуди „самоинищцативни" позив владе

•Гугославщ'е да Банат у току тра]ан>а рата запоседну трупе „при-

]ател>ске" Румунще.1 Пошто ова] трик гоце успио а маЬарске

трупе су све дубл>е продирале кроз Во]водину, Антонеску се

одлучио за убапиван>е у директну игру. Кад су МаЬари запо-

сели Бачку, упутио ]е опомену у Берлин, да пе, уколико ма

Ьарске трупе преЬу у западне делове Баната, одмах кренути

са сво]им трупама и запосести источни део те области.*

Не желепи да ]ош више погоршава ионако веома слабе

односе измеЬу Будимпеште и Букурешта, а уз то очеку^уЬи

знатне економске користи из Баната, Хитлер ]е уюьучио Банат

у окупационо подруч]е немачке во]ске. Антонеску гоце имао

разлога да крепе с волком у источни део Баната а МаЬарима

^е Хитлер морао да упути одговара^уЬу утеху, да ^е у пи-

тан>у одлага1ье датог обеКан>а у вези са Банатом ко]и Ье др-

жати н>емачке трупе само до коначне псфеде, а то значи не-

колико седмица или, у кра]н>ем случа^у, неколико месеци.

Тако ]е тренутно одложено врупе питана о судбини ]угосло-

венског дела Баната у коме су представляли маньину и Немци,

и Румуни и МаЬари.3

МеЬутим, ово жариште раскола меЬу сателитима ]е веома

кратко мировало. Диктатора Антонескуа и сателитску владу у

Букурешту поново су расрдила два догаЬа]а; окупациони по

ход бугарских дивизи]а преко источне ^угословенске границе

и н>ихово запоседан>е Вардарске Македонке и делове ]уго-

источне Србще као и решеньа Бечке конференц^е о подели

Крал>евине тугослави)е на 9 делова и Крал>евине Грчке на

4 дела, од чега су знатне територи)'е добиле МаЬарска и Бу-

гарска а Румуни)'а ни)е добила ништа. Зато маршал Антонеску

}Ош у току тра]ан>а конференцще у Бечу, 23. априла 1941,

упуЬу^е сво] Меморандум у коме, истичуЬи потребу неодлож-

них исправки веЬ уговорених решен>а, указу^е на „историйка"

и „етничка" права Румуни^е на спорним подруч]има. Тежиште

критике ]е диктатор Антонеску усмерио против првих суседа,

1 Динломатски архив Савезног секретариата иностраних послова

СФР Тугослашуа, Београд (дал>е ДАССИП), Амбасада у Анкари, фасцикл

37. Извешта] Амбасаде Крал>евине тугослави]е у Анкари, пов. бр. 597

од 13. априла 1941.

2 Акгеп гиг йеШвспеп Аив^аПщеп Ро1Шк (дал>е АДАП), Д ХН/1,

док. бр. 276, стр. 387, 277, стр. 387—388. ТакоЬе, Апс1геа5 НШ«гиЬег,

НШег, Кдт% Саго1 нпй МагзсНаИ Атопезси, О/е ОеШзсИ-ЯитатзсНеп

ВекеИипееп 1938—1944, 2. АиГ. Ргапх 51етег Уег1а§, МезЬаскт 1965,

124—126.

* АДАП, Д ХП/2, док. бр. 371, 485-489.
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МаЬарске и Бугарске, истичуЬи права Румунще на знатно шира

подруч]а од Баната. „Превласт Бугарске а тиме и Славенства

на Балкану нще у интересу одржаваньа равнотеже на том

подруч]у. И повеЬанэе МаЬарске покварило би регионалну рав-

нотежу на Балкану. Уз то су, Банат, 1ужна Добруца и ]една

компактна облает на Балкану од Тимока до Битол>а и Солуна

народносно румунски. Новим решеньима у корист Бугарске

било би 600.000 Румуна доведено у такав положа] у коме не

би било могупно очуван>е н.ихових националних права."4

Политика заузиман>а за МаЬарску и Бугарску а истовреме-

но потпуно запоставлэан>е Румуни^е, истиче дагье Антонеску,

опасно слаби позици^е немачких при}ателэа у Румуни^и и шире,

позици]е Трепег Ра]ха на зугоистоку Европе, уопште. Да би

се поправило стан>е у Румунщи и омогупило то] земл>и да

као на^сигуршци при]ател> ТреЬег Ра]ха одигра дио сво]е

улоге као брана против комунизма и славенске „опасности",

Антонеску предлаже ревизщу свих граница на ]угоистоку

Европе ко]е су успоставл>ене у току 1940. и 1941, затим да се

Банат, ко^и ]е „етнички и географски" румунски, припо.)и ма-

тици Румувдци и, као на]далекосежни)е, да се на подруч]у

Тимока, Македонще, Тесали^е, Епира и Албани]е гд)е са дру

гим народима живи око 630.0000 Румуна, ко]е Грци назива]у

Куцовласима, формира аутономи)'а посредством остварен»а ру-

мунско-немачко-итали)анског кондоминиума, евентуално уз

учешпе Бугара.8

Немци се нису оевртали на жалбе из Букурешта; ратом

осво]ене територи^е .Гугославще и Грчке су подел>ене по воли

и диктату Берлина а да нщедиа жел>а маршала Антонескуа

тце уэета у обзир. Страху)уг1И да ни]е био довол>но ]асан и

убедоьив, Антонеску 27. априла упупу^е Хитлеру допуне и об-

]ашн>ен>а поменутог Меморандума у копима, ]ош ^аче исти-

чупи знача] утица^а и присуства ТреНег Ра^ха на подруч^у *у-

гоисточне Европе, оштрицу усмерава према Словеннма, у датом

тренутку према Бугарима ко]и су управо завршавали окупа-

щцу пространих делова ^угословенске и грчке територще.

Наглашава]угш да су Румуни, кроз историку, били исту-

рена брана против навале словенске и турске опасности, Ан

тонеску и овом приликом износи низ предлога, ко] и, по ке

товом убеЬен>у, садржавазу за]едничке интересе Немачке и

Румуни^е. Тако, у цил>у слабл>ен>а и уништаван>а словенске

„опасности", предлаже чвршЬе повезиван>е Немачке преко

Словачке и Румушце са Црним морем, чиме би се успешнее

одво^иле групаци)е ]ужних и источних и западних Словена и

онемогупило н>ихово повезиваьье. Као додатну брану против

словенске „опасности" предлаже, ради ]ош успешнщег разби-

4 Исто, док. бр. 387, стр. 513.

* Исто, стр. 513—514.
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)ан>а ^ужног зезгра Словена, кондоминиум уз ослонац на Ку-

цовлахе, под немачким воЬством на важно] привредно] и стра-

тепцско] лини]и Београд—Солун. На та] начин би се, Бугари

заувек одво]или од Срба и осталих ]ужних Словена и истовре-

мено би се обезбедио привредни и стратешки правац за експан-

зи|у „новог" поретка према богатим нафтоносним подруч]има

на Блиском истоку и на Кавказу и далье продор према Индоци.

СпровоЬен>ем ових планова, по мшшьеньу Антонескуа, оства-

рила би се непосредна веза Немачке, преко Аустри|е и дагье

све до Солуна ко]а би, уз сигуран ослонац на верног прща-

тел>а Румуни]у, била гаранци^а за остварен>е свих подухвата

ТреЬег Ра]ха у изградн»и „новог" поретка на ]угоистоку Европе.*

После овога писма и детальнее образложених допуна Ан-

тонескуовог Меморандума о потреби прерасподеле ^утословен-

ске и грчке територи)е, Хитлер ]е остао при сво]им решен>има.

Нще ништа више казао о „великим" иде}ама румунског „фи-

рера" ни приликом н>ихових сусрета 13. дна 1941. и конкрет-

них разговора о непосредном предсгс^'еЬем и „неминовном"

ратном судару земал>а Осовине са „све агресивни)им" Сов]ет-

ским Савезом. Хитлер Ье приликом овога састанка на]више

пажн>е посветити ]едно] тачки ко]у ]е Антонеску истакао у

поменутим писмима, о непосредно] „опасности" од комунизма

и Сов]етског Савеза, али не због тога да би штитио Румуне од

Руса, веп да би обезбедио што масовшцу румунску армщу у

непосредном агресивном нападу на сов]етску земл>у.7

Разво] догаЬа]а после почетка агреси]е на Сов]етски Савез

условл>ава знатне промене у односима Немачке према сателит-

ско] и послушно] врхушки у Букурешту, са роЬацима Анто

неску на челу. Ова трупа, оптереЬена патолошким страхом од

большевичке и славенске „опасности", искорнстила ]е присуство

]аких оружаних и полици]ских снага Немачке на свом тлу у

гушен>у свих видова антифашистичких и демократских покрета

и уз подршку немачког оруж]а учврстила власт танког сло]а

радикалних присталица ослонца на Немачку у Румушци. Зна-

]уЬн да ]е посто]ан>е овакве, сателитске Румушце могуЬно ]е-

дино уз ослонац на снаге „новог" поретка, фашистички влада-

]уЬи врх у Букурешту, са диктатором Антонескуом на челу,

везу]е сво]у судбину за на]мопни]у силу у том поретку, Не

мачку. ИдуЬи на све или ништа, Антонеску креНе у напад на

СССР веН од самог почетна агреси]е и укл>учу]е све располо-

живе льудске и матери]алне потенци]але Румунще у цшьу

остварен>а нацистичкпх планова о уништен>у свих видова де-

мократи]е и успостав.ъан>а тоталитарних система на европ-

ском континенту. Веп до ]есени 1941, на неточном бо]ишту се

• Исто, док. бр. 416, стр. 546—548.

7 Исто, док. бр. 460, стр. 600.
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у борбама против Црвене арми]е налази 26 румунских дивизида

са око 700.000 водника.8

Супротно хорти^евско] МаЬарско^, ко]а се у рат на истоку

уюьучу]е са ограничении контингентом во]ске и настоян да

избегне вепе губитке, румунска армща, оперишуйи напоредо

са немачким оружаним снагама, трпи знатне л>удске жртве.

Ово назпотпунще везиван>е за интересе и цшьеве Ра]ха утиче

на промене у држан>у нацистичке врхушке према сателитско^

Румугаци. У сателитским системима, маршал Антонеску по-

ста]е личност са ко]ом Хитлер на]чешг1е контактира. Румун-

ским фашистима уступа]у се знатни делови окупиране оов]етске

територи^е, Буковина, Бесараби^а и други делови у западно]

Укра]иии.

Али влада сателитске Румуни^е нще била задовол>на овиМ

просторним добицима на рачун СССР-а на истоку, ]ер }е н>ен

главни супарник хорпцевска МаЬарска, захвал>у)упи попустл>и-

вости Берлина, била остварила доминаци]у у региону Панони^е.

Зато Не ]едан од примарних задатака румунске владе и н>ене

спол>не политике, у другое половини 1941. и каснн^е, бити

борба против доминаци^е МаЬара у деловима средн>ег ПоДу-

навл>а и нарочито насто}ан>е да се не оствари немачко обе-

Нанэе да се Банат после „победе" на истоку уступи МаЬарима.

Први знатней покуша^ да се ослабе везе МаЬарске и Не

мачке и да се уздрма]у традиционалне симпати^е нацистичког

врха према хорти]евском сателитском врху у Будимпешти

вршени су у лето и ]есен 1941, у време првих успеха румун

ских арми]а на неточном бо]ишту.

ВеК почетком ^ула 1941. Антонеску се преко посланика

Румуни)е у Берлину Босиа (Воззу К.аои1) жалио нацистичком

врху у Берлину како се лоше поступа према Румунима у Ба-

нату и „румунским" иодруч]има у Срби)и, и на то како их

посто]епе власти свако]ако запоставл^у, не само у односу на

фолксдо]чере веп и на тамошнее Србе. По мшшьешу Антоне-

скуа уедини начин да се поправи положа] ових „румунских"

жител>а ]есте да се ставе под заштиту Румунще.9 Све бол>и

односи измеЬу Будимпеште и Софите и нарочито уза]амне

посете маЬарских и бугарских државника у то време по]ача-

вали су подозрен>а у Букурешту да се нешто ново не спрема

* Н. И. Лебедев, КгаН Тазюпа V КитупИ, Наука, Москва 1976,

344—346. Исти, Райете А1кШиг\ Атопезки, Наука, Москва 1966, 112.

ТакоЬе, АДАП, ХШ/1, бр. док.' 188, стр. 245—248: Апйгеаз НПегиЬег,

нав. дело, 137.

* Ро1Ш5сЬек АгсЫу Лее Аив^аЛщеп Аш1е8, Вопп (дал>е, ПА), Вйго

81. 8. Киташеп, Во". 7. Воерманова забелешка о разговорима с румун

ским послаником у Берлину, бр. 764 од 12. аугуста 1941. ТакоЬе В<1 8.

Лутерова забелешка о разговорима са румунским послаником, бр.

5142, од 16. септембра 1941.
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против Румунще, посебно у погледу поменутих подруч]а туго-

славще на ко]а су аспирирали и румунски властодржци.10

У Берлину нису ни помишгьали на то да одговара]у на

Антонескуове предлоге и интервенщце сматра]уЬи да су Ру-

муни, сво]'им проширен>има на сов]етске територщ'е, подми-

рени. Нацистички врх ]е вепу бригу посвеЬивао напорима како

да придоби]"е хорти]евце у Будимпешти за масовнще учешпе

маЬарске оружане силе на истоку. Ово ]е поста]ало све акут-

нще у време успораван>а продора Вермахта преко територи]а

Сов]етског Савеза и све озбил>ни|их сумн>и да пе »В1кгкпе{;« ,

због херо^ског отпора Црвене армн)е, успешно бити изведен у

1941. години. Да би добили вепе контигенте маЬарске во]ске

за учешпе на истоку и тиме побол>шали ситуацщу на бо]ишту,

Немци су покачали сво]е напоре у Будимпешти, нудеЬи нове

територи[алне уступке. Вест да би Немци могли уступити Ма-

Ьарима, као награду за н»ихово масовюце учешпе на истоку,

нова подруч]а, по неким изворима и Банат, изазвали су отво-

рени револт у Букурешту и претн»у да пе, уколико се то деси,

румунске трупе кренути у правцу запада, што би значило не-

миновни ратни сукоб две]у сателитских арми]а.и

Застое немачких арми)а на истоку, посебно на правцу

према Москви и све неизвесни^и снови о три^умфално] победи,

за неколико седмица а затим и за неколико месеци, присилили

су Берлин на тактизираше и пажл>иви|е смириван>е спорова

измеЬу МаЬарске и Румунще, уопште, а у том комплексу и

око питаььа дефинитивне судбине Баната, чщи ^е знача] у

економском погледу за Вермахт, за]едно са продужаван>ем

рата, све више растао.12 Донедавна препотентни Немци су се

морали додворавати и ]едно] и друго] страни, ]ер им тренутне

прилике нису дозвол>авале да нримене диктат ко]и би свакако

био употребл>ен касшце. Разбуктале страсти измеЬу Букурешта

и Будимпеште су привремено смирене на та^ начин што ]е

МаЬарима ]ош ^едном обеЬан Банат по завршетку рата, а Ру-

мунима, су уз саопштеьье да Банат оста]е у домену окупацио-

ног подруч]а Немачке, као део окупационог подруч]а Србще,

обеЬана нова територи|ална проширен>а на рачун СССР-а.

Пораз Немачке оружане силе, крадем 1941, пред Москвой

и )ош веЬа неопходност масовнщег ангажован>а свих сателит

ских арми)а на неточном фронту у новом грозничавом поку

пку да се савлада одбрана Црвене арми)е и порази Сов^етски

Савез у 1942. години, поново су упуНивали немачки нацистички

врх према сателитским руководеЬим центрима, у том склопу

и према Будимпешти. Према Букурешту нще ни требало ула-

10 Исто.

11 АДАП, ХШ/1, док. бр. 259, стр. 282. ТакоЬе, ХШ/2, стр. 425—426,

431-432.

" Архив СФР .Гугослави^е (далл АЛ), Фонд 103, фасц. 60. Телеграм

]угословенског посланства из Букурешта, бр. 102, од 15. октобра 1941.
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гати посебне напоре ]ер су влада и генералштаб ове земл>е веп

од почетна схватили рат на истоку као сопствени задатак и

свом снагом се уюьучили у служение осва^ачком рату против

СССР-а. Покачана активност надистичких емисара из Берлина

према Будимпешти почетном 1942, коза ]е имала за цил> да

Хорти^а и н>егове сараднике приволи на општу мобилизацщу

МаЬарске и н>ено свеукупно ангажован^е на истоку, поново ]е

изазвала сумнье и подозрение да Немци на име општег учешпа

МаЬара у рату не обеЬа]у нове територще и нове концеси)е.

Ове сумнье су биле ]ош више подгре]ане по]ачаним везама и

контактима на релашци Берлин—Софи]а—Будимпешта. Стигле

су и вести да Немци намерава]у уступити знатне делове оку-

пационог подруч]а источног дела Србще у заштиту бугарским

трупама од све „насртл>иви]их" напада српских устаника и

партизана. Била су ту и она подруч]а на ко]а су због Куцов-

лаха претендовали и Антонескуови фашиста."

Немачко министарство иностраних послова морало ]е да

на сумтье и упите румунске владе шал>е писмена увераван»а да

нще било и да нема са владом МаЬарске или Бугарске ни-

каквих закулисаних договора и нагодби ко]и би били уперени

против савезнице Румунще и да не посто^и никаква опасност

да Банат, ко]и Немцима служи као важна житница, буде

устушьен МаЬарима. Об}ашгьеяю ]е да се са МаЬарима у Будим

пешти раэговарало само о н>иховом масовнщем ангажоваиьу

на неточном фронту, што ]е у интересу и Румутце, а да су

Бугарима устушъени на чуван>е од партизанских напада само

делови Поморавске Србщ'е, док ]е Тимочки кра] у коме живи

и румунска народност, због свога рудног знача]'а за немачку

ратну привреду, остао и далл под немачком заштитом.14

Пошто писмена разувераванл нису постигла пун ефекат,

Хитлер ]е у ]ануару 1942. послао Антонескуу у Букурешт свога

личног изасланика мажора Енгела. Хитлеров лични изасланик

]е у непосредном разуверава1ьу маршала Антонескуа имао

више успеха али ]е одмах после тога наишао на нове иде^е

смиреног Маршала, ко^е су излазиле из домена личног Хитле-

ровог изасланика. Антонеску ]е, подсеКадуЬи мажора да су

Немци знатан део Срби^е дали под заштиту бугарским тру

пама, ко]е су показале маьье верности према Ра^ху од Румуна,

затражио да се провереним румунским трупама преда на чу

ваке Тимочки регион, обеЬава]уЬи да пе „ерпске банде" у

том целом кра]у бита брзо уништене. Због лоших искустава

са олако датим обеЬан>има Баната Хортщу, затам због про

блема у односима са квислиншком владом Милана НедиКа око

» АДАП, Е/1, стр. 191—192, 202—203, 203—205, 253—256. ТакоБе, Архив

Во.)ноистори]ског института у Беофаду (дале А VII), „Лондон", Н-1.

сн. 752—757. Писмо Ердмансдорфа, бр. Д.УШ, 32, од 10. фебруара 1942.

14 ПА, Вйго 51. 8. Киташеп, ВЙ. 8, Забелешка Воермала бр. 17,

од 8. зануара 1942. ТакоЬе, АДАП, Е/1, бр. док. 141, стр. 253—256.
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уласка бугарске во]ске у Поморавл>е и посебно због пресудног

значаща борског рудника за немачку ратну индустри^у, ова

иде)а Антонескуа морала бити априори одбачена.15

Масовно ангажован>е више од милион румунских возика

у пролеЬним п лепыш операци]ама на нужном крилу источног

фронта, огромна матери]ална улаган>а и изгледи да би се могао

постийи успех, подстакли су сателитску Румуни^у на последнее

покункуе у току другог светског рата да се домогне одреЬе-

них привилепца и на простору Балкана. Приликом редовних

сусрета и разговора у ^есен 1942. измеЬу представника Ра]ха

и Румуни]е набацивани су као тема интереси Румушце на бал

канском подруч)у. На састанку са министром иностраних по-

слова Немачке Рибентропом, 22. септембра 1942, потпредседник

квинслишкс владе Румуни^е Михаило Антонеску (М1па1 Апхо-

пезси), роЬак диктатора 1она Антонескуа, предложио ]е да се

свестрано остварена во_)на, политичка, привредна и друга веза

две^у земал>а и н>ихово целовито ангажованье свим л>удским и

матери^алним могуНностима и потенци)алима на неточном бо-

]ишту, крунише и ]едним посебним политичким уговором ко]и

би потврдио ^единство за]едничких напора и цшьева на плану

изградн>е „новог" поретка у Европи. Антонеску ]е конкретно

предложио да се, уз све остале остварене везе у оквиру била-

тералних односа и обавеза у оквиру Твд'ног пакта, приступи

склапан»у ]едног ]единственог политичког, во.)ног и привредног

пакта измеЬу Трепег Ра]ха и Румуни^е у цгоьу успешнщег ре-

шавагьа одреЬених питан>а везаних за проблеме Подунавл>а,

Црног мора, Балкана и Еге]ског мора и посебно ради успеш-

нщет сузби]ан>а словенске „опасности" у овом региону Европе

ко^и историйки и етничкн „спада" у домен немачког и румун-

ског народа.

тедна од главних функци]а овога пакта, по замисли румун

ских фашиста, требало ^е да буде брита око унапреЬен>а и без-

бедности важних привредних и стратепцеких саобраНа]ница и

праваца ко]и воде са севера, из Немачке и Румуни^е, према

зугу, пролазепи кроз моравску и вардарску долину према Со-

луну, дал>е Пире]у, мореузима и према Среднем истоку.1"

То што се румунски вицепремщер заносио плановима о

равноправном ангажману мало значащие квислиншке Румуни)е

и моЬног ТреКег Ра]ха личило ]е на игру мачке и миша. Не-

мачки нацисти су повели свеопшти и самоубилачки рат, уз

ангажован>е свих инфериорних савезника и сателита, да би

остварили сво] програм о надмоНи германске расе и постизаньу

превласти на целом европском континенту урачунавазупи у

потчин>ене и оне ко]и Ье слушати, и све сво]е сателите, меЬу

н>има и Румугоцу. Избегава]угш, на ненаметл>ив начин, диску-

15 АДАП, Е/1, бр. 141, стр. 253—256.

•« АДАП, Е/Ш, бр. 311, стр. 539.
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си]у о било каквом равноправном партнерству, Рибентроп

паролом да за]еднички проливена крв против за^едничког

непри)'ател>а мопни]'а од свих пактова, пресекао даллъи разго

вор о немачко-румунском пакту.17

Катастрофа немачких и сателитских армща пред Стал>ин-

градом крадем 1942. и почетном 1943, десеткованье 3. и 4. ру-

мунске армще од ко^их су 24 румунске дивизи]'е биле униште-

не или растро]ене са око 250.000 изгубл>ених водника, донели

су кра] надама румунских фашиста о трщумфално] победи на

истоку и о ствараньу румунске имперще на Балкану, уз бок

и ослонац на Велико германско Хитлерово царство.18

Општи услови у свету и особито на просторима ^угоисточне

Европе у 1941. нису омогупили укл>учиван>е сателитске Руму-

гаце у поделу територща .Тугославще после капитулац^е ^у-

гословенске во]ске у априлском рату. У тренуцима постаприл-

ске раздиобе и ]агме око ^угословенског државног тела измеЬу

Немачке, Италике, МаЬарске, Бугарске и Албатце, сателитска

влада у Букурешту, са диктатором маршалом Антонескуом на

челу ни)е смогла довол>но снаге и смелости да оружием удари

на традиционалног при]ател>а Румуни|е и на]ближег сарадника

у граЬеньу меЬубалканске политике измеЬу два рата, Крал>е-

вину .Тугославщу. У време главне раздиобе ]угословенске ба

штане крадем априла и у ма]у 1941, главни делител» и судака,

немачки Фирер, ни^е обратно ни на]ман>у пажн>у на Румутцу

ко]а зе ^ош увек морала испаштати грехе свога загриженог

„верса^иэма" и ангажованости за покрете и системе уперене

против немачког и итали^анског реваншизма и клица „новог"

тоталнтарног система и поретка у Европи.

За]еднички поход, уз скуте немачких нациста, на СССР, 22.

]уна 1941, ангажоваке бро.]не румунске армще у биткама на

неточном бо^шту и матери^ална и л^удска улаган>а, довели су

до наглог ]ачан>а угледа сателитске Румунще у Берлину. Ме-

Ьутим, нацистички врх, оптерепен бригама на светским бо]и-

штима, нще имао времена, услова а ни вол>е за прерасподелу

веН медном разграбл>ене ]угословенске и грчке земл>е. Сваки

нови покушав прерасподеле поделених територи)а неминовно

]'е морао водити погоршаван>у ионако ]едва пригушених и неу-

тралисаних многобро]них противуречности и тшьа^упих жа-

ришта неслоге и сукоба меЬу народима на ^угоистоку Европе.

Уза све то, у Берлину су веровали да ^е Антонескуова клика у

Букурешту вей. знатно задовол>ена доби)ан>ем Буковине и Бе-

сараби]е, као и широким могуНностима додатног задовол>аваььа

на рачун сов^етске Укра]ине.

17 Исто, стр. 540.

18 Н. И. Лебедев, КгаН (аНипа V Лшпупи . . . 354.
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И самом Антонескуу и н>еговим сарадницима, презаузетим

пословима и бригама око рата на истоку и запоседнутим сов-

]етским подруч]има, тренутно ]е одговарало одржаван>е посто-

^еКег стан>а у залеЬу на ширем подруч]у Панонще и Балкана,

уз ]едну стално акутну бригу — да се континуирано делу]е на

слабл>ен>у позици)'а хорти)евске МаЬарске на овом простору и

да се по сваку цену спречи обепана немачка преда]а Баната

МаЬарско].

У време ]ош масовни)их л>удских и матери)алних ангажо-

ван>а Румуни)е у новом покупку »ВН12кпе§а« и савладаван>а

отпора Црвене арми]е на ]ужном крилу источног фронта у

пролепе и лето 1942, као и даше извлачен>е МаЬарске да се

масовнще ангажу)е у рату, оживеле су тежн>е диктатора Анто-

нескуа да о]ача позици]е Румуни^е и на подруч]у Балкана.

ПолазеКи од заслуга, у редовима румунског квислиншког врха

по^авиле су се илузи|е о партнерству Румушц'е и Немачке у

усмераван>у и воЬеау политике у Подунавлэу и на Балкану,

што ]е било потпуно супротно намерама и плановима немачких

нациста ко]"и су водили рат за остварен>е сво^е супрематщ'е и

апсолутне надмопи одабране германске расе, чему су морали

бити потчшьени сви савезници и сателити Немачке па и мала

сателитска Румутца.

Катаетрофални пораз румунске арми)*е кра]ем 1942. пред

Стагьинградом, оборио ]е на земл>у румунске фашисте за]едно

са диктатором Антонескуом и заувек уништио н>ихове мегало-

манске планове о господарству румунске сателитске имперще

на подругу Подунавл>а, Балкана и у ре_]ону северозападног

црноморског побереж]а, уз скуте Великог германског Хитле-

ровог хил>адугодишн»ег царства.
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Аиззегает \уаг тап т ВегНп аег Метищ;, аазз спе АтЧшезсиз фкше

т Викагез! Ъегекз гиг Сепиде Ье1оЬп1 луогаеп зе1 аигсп сНе Ег1апдипё

зоуле113спег Ьапаег 1т 0з1еп.

2иг 2е11 посЬ таззепЬаГ^егег То1а1е1Пза1ге Кшпап1епз 1т пеиеп

Уегзисп аег ВехуаШеипе аез Маетапаез аег К.о1еп Агтее ап аег
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Румушца и комадагье 1угослав1^°е 145

ЗйаПапке аег Оз1{гоп1 т ГгипНод ипа Зоттег 1942, зоиле аез ^екегеп

(1а5 Вевепгеп МагзспаИ Ап1опезсиз, (Не РозШопеп Китагиепз аисЬ 1т

СеЫе1 Ва1капз ги з1агкеп. Уоп оеп УегсНепз^еп Китатепз аиз^епепа,

ташГезиеЛеп зкп ш с1ег гиташзсЬеп ОшзИп^зркге зо^аг сИе Шизюпеп

уоп етег РагШегзсЬаЙ тК 1)еи(8сМапс1 т аег Везпттип^ ипс! РйЬгищ;

аег Ро1Шк аиГ ает Ва1кап ипа 1т Вопаи1апае. Баз \лгаг уоПкоттеп

1т Се@епза12 ги деп Р1апеп ипй АЬз1сЬ1еп с1еи1зсЬег Маг1з, \лге1сЬе аеп

Кпее ит (Не УепАги-кНсЬипв Шгег ЗиргетаПе ипс! аег аЬзо1и(еп 1)ЬегтасЬ1

аег ег^аЬИеп §егтатзспеп Каззе Шпг1еп, и/е1спет 21е1 ЗатШсЪе 5а1е1-

Шеп ипа1 УегЬйпйеп1е ОеШзсЫапаз ип<1, 1о1{;Исп аисЬ ааз к1ете 5а1еШ1-

Китатеп, ип(егНе§еп тйзз1еп.

Ка1аз(горЬа1е ЫхеаеНаее, ше1сЬе сИе гиташзсЬе Агтее Епае 1942

уог 51аНп§гас1 егНи, псп1е1е гиташзсЬе РазсЫз1еп гизаттеп тИ ает

В1к1а1ог Ап1опезси ги^гипае ипс! уегшсЬ1е1е Шг пптег Шге Мева1оташе-

р1апе уоп аег НеггзсЬаЙ аез гиташзсЬеп За1е1Н1ипрепит 1т СеЫе1

аез Вопашапаез, аез Ва1капз ипа 1т Кауоп аез пога\уез1Нспеп Кйзгеп-

1апаез аез 5сп\\гаггеп Меегз, 1т Зспоззе аез Сгоззеп 8егтатзсЬеп

ишзепсЦаппееп КекЪз НШегз.
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