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RECENZIE DE CARTE: ALIAȚI INCOMPATIBILI-ROMÂNIA, 

FINLANDA,  UNGARIA ȘI AL TREILEA REICH având ca autor pe  

Larry L. Watts, editura RAO, 2014 

 

 Interpretările standard ale participării României la cel de-al doilea război mondial alături 

de Al Treilea Reich, sunt impregnate de mit și legendă. Regimul de dictatură militară este 

considerat de mulți mai puțin capabil să apere interesele naționale, decât monarhia autoritară 

carlistă care l-a precedat, sau în cele din urmă, totalitarismul comunist de tip stalinist, care în cele 

din urmă i-a succedat. Sunt mulți cei care pretind că regimul Antonescu a pus necondiționat la 

dispoziția efortului de război german, toate resursele țării, ignorând interesele propriului popor. 

Adesea, România e caracterizată ca un partener nesigur, ce nu a reușit să-și demonstreze 

loialitatea față de Axă şi-deci- față de  Germania.  

 În lucrarea sa, Larry L. Watts examinează aceste mituri în cele mai mici detalii, pe baza 

unei documentații imense (peste 200 titluri), punând  în evidență cauzele care i-au determinat pe 

aliații lui Hitler să se angajeze în lupta de pe frontul de est, precum și prestația lor de-a lungul 

celui de-al doilea război mondial. Deasemenea, lucrarea face apel la teoriile istorice 

contemporane care dezvoltă termenul incompatibili, din titlu, cum ar fi teoria neorealismului și 

teoria alianței. Compatibilitatea în alianță se referă la o orientare împărtășită spre echilibrul 

puterii, sau spre sistemul internațional, adică există compatibilitate atunci când partenerii de 

alianță au aceeași orientare în privința scopurilor și a capabilităților la nivel internațional. 

Alianțele pe timp de pace sunt compatibile pe termen scurt și lung. În alianțele incompatibile, 

partenerii au același scop/inamic imediat, dar scopuri conflictuale pe termen lung. Ele apar de 

cele mai multe ori în timpul unor conflicte ample, de durată, când aliații trebuie să îndepărteze 

anumiți adversari pentru binele lor comun. Astfel, pe timp de pace, alianțele incompatibile sunt o 

anomalie mai degrabă între statele mici, decât între marile puteri. Alianțele unui stat către 

echilibrul de putere, pot fi ușor anulate de o amenințare mai stringentă și periculoasă, împotriva 

căruia doar un aliat incompatibil este dispus să ofere ajutor.  
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 Dinamica alianței compatibile între Ungaria și Germania urmează modelul descris în 

literatura de specialitate despre teoria alianței. O aliniere tacită, de lungă durată, încă din 

perioada interbelică, a precedat formarea alianței încă din 1938, ce fixa acordarea de sprijin 

militar în interes comun. Acest lucru a încurajat împărtășirea de standarde și valori comune de 

către ofițerii superiori, încât scopurile alianței au fost mereu susținute de militarii unguri în dauna 

intereselor naționale. Efectul compatibilității în urmărirea scopurilor pe termen lung, poate fi 

identificat comparând motivele marii puteri-Germania-pentru agresiune revizionistă, cu 

motivațiile statului mai mic din alianță.  

 Pe de altă parte, înainte de alianța dintre Germania, Finlanda și România, nu a existat o 

aliniere tacită. Dimpotrivă, ambele state erau favorabile status-quo-ului teritorial de dinaintea 

războiului, deschise unei apropieri față de URSS și înclinate să vadă în Germania cea mai mare 

amenințare, până când a început URSS să-și anexeze diverse teritorii. Alianțele incompatibile pe 

care le-au încheiat au fost încercări disperate de a-și păstra suveranitatea și identitatea de stat în 

fața pericolului reprezentat de politica expansionistă a URSS, iar în cazul României, de 

pretențiile teritoriale ale Ungariei. Ambele alianțe au avut neînțelegeri marcante. Obiectivul 

imediat al Finlandei și României și principala motivație pentru alianța lor cu Germania a fost 

eliminarea amenințării reprezentate de Uniunea Sovietică. Scopul lor pe termen lung reprezenta 

revenirea la status-quo teritorial precedent. Pentru aceasta nu era necesară distrugerea URSS, așa 

cum își dorea Germania. După dificultățile avute cu Marea Britanie în războiul aerian, al treilea 

Reich a decis să lanseze campania din Est, pentru a-și proclama dominația prin distrugerea 

URSS, înglobarea resurselor și a teritoriului acesteia în noua ordine germană, precum și a folosi 

această bază ca să învingă marile puteri occidentale.  

 Parafrazându-l pe Machiavelli, un stat mic nu ar trebui să facă niciodată cauză comună cu 

o mare putere în scopuri revizioniste, pentru simplul motiv că, dacă marea putere este înfrântă, 

partea vătămată va încerca să se răzbune pe el, sau, dacă acesta câștigă lupta, statul mic va 

rămâne subordonat și obligat față de ea. Față de un stat mic, care este aliat compatibil, o mare 

putere revizionistă are tendința de a practica politica abandonului, care îl va lăsa pe acesta la 

cheremul acelor statea cărora le-a făcut rău cu ajutorul marii puteri. Alianța compatibilă dintre 

Ungaria și Germania este un exemplu clasic. participarea Ungariei la campania din Est și 

ulterioara sa contribuție militară și economică la alianță, au fost în mare măsură rezultatul 
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amenințărilor Berlinului, de a abandona Ungaria și de a permite statelor agresate de aceasta, să 

emită pretenții asupra teritoriilor anexate de maghiari.  

 Statul mic într-o alianță incompatibilă cu o mare putere revizionistă începe prin a avea o 

influenţă mai mare, întrucât scopurile sale sunt mai bine definite. În general, asemenea state se 

aliază pentru a obţine sprijin defensiv împotriva unei ameninţări militare iminente, în timp ce îşi 

continuă încercarile de a restabili situaţia precedentă. Odată ce scopul acestuia este atins, 

continuarea colaborării pe plan militar creează mai multe obligaţii marii puteri faţă de statul mic, 

decât invers. Deci, într-o alianţă incompatibilă, statul mic trebuie să-şi apere interesele de 

solicitările şi ofertele aliatului său mai puterniccare i-ar putea schimba statutul. Marea putere va 

încerca aproape totdeauna să modifice acest statut şi să lege mai strâns soarta statului mic de a 

sa, reducându-i alternativele. Pentru aceasta, marea putere va tinde să aplice politici de prindere 

în capcană, mai degrabă decât de abandon.  

 Deşi acest model a fost evident atât în relaţiile finlandezo-germane, cât şi în cele româno-

germane, din diverse motive, relaţia româno-germană constituie cel mai bun exemplu. România 

a avut capacitatea de a-şi îmbunătăţi poziţia, de la cea a unui aliat complet dependent şi rău, în 

1940, la aceea de partener care putea să negocieze cu Germania, aproape pe picior de egalitatea 

în 1942, , obţinând cu succes respectarea de către partea germană a principiului reciprocităţii în 

contribuţiile alianţei. Pe de altă parte, neexistând o aliniere tacită cu Germania (cum a fost cazul 

Ungariei), a fost limitat destul de mult gradul de influenţă politică şi pătrundere instituţională a 

Germaniei în spaţiul românesc. Chiar dacă a reuşit să folosească aripa radicală a Gărzii de Fier 

pentru a-şi sprijini priorităţile în România în anii 1940-1941, instituţiile şi agenţiile româneşti nu 

s-au pus la dispoziţia Germaniei ca factori de influenţă asupra politicilor guvernamentale, 

militare, sau economice ale statului român.  

 Într-o mare măsură, urmărirea, sau intenţia de a urmări priorităţi independente, explică 

scăderea neîntreruptă a încrederii Germaniei în aliatul său, Ungaria, vizibilă încă începând cu 

1940. Pe de altă parte, există o dinamică opusă în cazul României, în perioada 1940-1942. 

Germania a apreciat din ce în ce mai mult România ca fiind un aliat important, având la bază 

aproape numai considerentul performanţei trupelor acesteia pe front, deoarece contribuţiile în 

resurse româneşti scăzuseră pentru nemţi, iar aceştia pierduseră treptat accesul la politica internă 

a ţării. În mod asemănător, Finlanda, aliat incompatibil, a fost foarte bine văzută de germani încă 
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de la începutul conflictului, aceştia păstrându-şi această apreciere pe tot parcursul războiului. Cu 

toate acestea, Finlanda a manifestat reticenţe şi chiar a refuzat să participe la unel operaţiuni 

militare comune pe frontul de est. Se pare că, Germania acceptase încă de la începutul războiului 

faptul că va trebui să ajute Finlanda în plan financiar şi agricol, mulţumindu-se ca aceasta să 

participe la război.  

 Ipoteza creşterii compatibilităţii statului mic ce are în vedere acceptarea de către acesta a 

unor teritorii dincolo de graniţele sale dinainte de război, este slab argumentată. În cazul 

României, refuzul acesteia de a anexa teritorii dincolo de graniţele sale antebelice a lipsit 

Germania de pârghia prin care putea să obţină contribuţii mai mari. Probabil că acceptarea de noi 

teritorii ar fi dus la creşterea influenţei şi puterii de negociere a Germaniei în cadrul alianţei. Dar, 

paradoxal, Coaliţia Naţiunilor Unite, nu a scos în evidenţă discuţiile finlandezo-germane, în 

schimb a exploatat încercările lui Hitler de a convinge pe Antonescu să ducă o politică 

expansionistă. Propaganda aliaţilor occidentali arăta încă din timpul războiului faptul că 

România anexase teritorii, deşi aceasta susţinea că acest fapt nu se întâmplase.  

 Premisa aplicării competiţiei în interiorul alianţei, ca mijloc util pentru marea putere de a 

influenţa ponderea contribuţiei, pare să se aplice în mod diferit. În cazul României, competiţia cu 

Ungaria, i-a oferit iniţial lui Hitler o pârghie prin care îi putea manipula efortul şi contribuţia la 

război, dar numai până în iunie 1941. După declanşarea campaniei în est, incompatibilitatea a 

permis României să se folosească de sprijinul acordat de Germania politicii expansioniste a 

Ungariei, pentru a cere ca aceasta să se angajeze clar şi decisiv în apărarea teritoriilor româneşti 

de ofensiva sovietică. Pentru că nu era un scop pe termen lung pentru care Germania să poată 

influenţa contribuţia economică şi militară a României la efortul de război, Antonescu a reuşit să 

limiteze propriile contribuţii pe baza principiului reciprocităţii. În acelaşi timp, deoarece Ungaria 

beneficiase mai mult de pe urma alianţei cu Germania, decât România, Antonescu s-a folosit de 

această discrepanţă pentru a justifica o contribuţie mai mică la război.  

 Statutul de aliat incompatibil în cadrul Axei, a permis României să părăsească alianţa cu 

Germania, atunci când interesele sale au cerut-o. Pe 23 august 1944, România a anunţat 

Germania că iese din război şi a acordat trupelor germane 15 zile să se retragă din România. 

După ce au acceptat să facă acest lucru, germanii au bombardat Bucureştiul. Ca răspuns, întreaga 

armată română a lansat o contraofensivă reuşită, ce a alungat pe germani din sud-estul ţării, 
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înainte ca trupele sovietice să ajungă în capitală. Românii au continuat să lupte de partea aliaţilor 

contribuind cu 25 de divizii la efortul de război, până la înfrângerea definitivă a fostului aliat. 

 Comparând obiectivele politico-militare, strategiile de negocieri şi prestaţia lui Ion 

Antonescu, cu cele ale lui Horthy-Ungaria şi a lui Karl Gustav Emil Mannerheim, Larry L. Watts 

dezvăluie complexitatea şi dinamica fascinante ale unor aliaţi fundamental incompatibili, reuniţi 

de ţeluri complet opuse. Aliaţi incompatibili este istoria unor aliaţi obligaţi să aleagă între 

alternative nefaste, încercând să amelioreze cele mai grave consecinţe ale acestora, 

supravieţuindu-le sau sfârşind prin a fi copleşiţi de ele.  

 Despre autor se poate spune că ideea acestei lucrări a prins contur încă din anii 80, când-

benefiicind de o bursă Fullbright-Larry Watts a studiat comportamentul României în alianţele din 

timpul celui de-al doilea război mondial. În timpul cercetării a consultat surse din cele mai 

variate state, începând cu Elveţia, România şi terminând cu SUA. În perioada 1991-2009 dr. 

Watts a fost consultant pentru reforma sectorului de securitate şi apărare din România. Din 2010 

predă cursuri de analiză a securităţii şă serviciilor secrete la Universitatea din Bucureşti, a ţinut 

cursuri la Universitatea Naţională de Apărare precum şi la Academia de Tehnică Militară din 

România. În 2013 a fost ales membru de onoare al Academiei oamenilor de Ştiinţă din România.  

 

Recenzia a fost realizată de către prof. Rădulescu Mihai, cu ocazia desfășurării cercului de 

istorie pe liceu, la Liceul Teoretic Panait Cerna, Brăila, 06.11.2015 

 


