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Constantin Corneanu, Sub povara marilor decizii. România și Geopolitica 
Marilor Puteri (1941-1945), ediția a treia, revăzută și adăugită,
Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2019, 656 p. 

Cartea este o abordare interesantă și bi-
nevenită despre o perioadă foarte delicată 
din istoria României, când aceasta s-a afl at 
între săbiile marilor puteri beligerante. 
Contradicțiile și neînțelegerile dintre statele 
europene au mocnit chiar de la sfârșitul pri-
mului război mondial. Perioada 1941-1945
corespunde desășurării celei de-a doua 
confl agrații mondiale, când nici o țară euro-
peană nu a putut avea o strategie internă și 
externă coerentă. Pentru România situația 
era extrem de complicată, fi ind ărâmițată 
teritorial în 1940, fi indu-i luate de Ungaria 
o parte din Transilvania și, de Uniunea 
Sovietică, Basarabia și Bucovina. Romania 
nu a putut accepta pierderile teritoriale din 
`40, de aceea orientarea geostrategică a ți-
nut cont de asemenea aspirația reîntregirii 
frontierelor. Situația s-a complicat când 
U.R.S.S.-ul a semnat în 1941 Carta Atlanticului, care prevedea că semnatarii nu-și 
puteau extinde teritoriul și nu puteau pretinde nicio modifi care de frontieră, ără 
acordul celor interesați. În ianuarie 1942, la Washington, 26 de guverne au semnat 
Declarația Națiunilor Unite, prin care se angajau să își unească forțele împotriva 
puterilor Axei, să nu semneze pace separată și să acționeze conform principiilor 
Cartei Atlanticului. Constantin Corneanu a încercat o analiză interdisciplinară, în 
care teoriile geopolitice și restituirea istorică se completează reciproc, pe parcursul 
celor 656 de pagini.

În „Cuvânt înainte”, semnat de istoricul Ioan Scurtu, acesta apreciază că în noua 
ediție revizuită și adăugită a cărții „Sub povara marilor decizii. România și Geopolitica 
Marilor Puteri (1941-1945)” autorul și-a propus „o viziune nouă, prin prisma situației 
geopolitice și strategice a României, ca parte a unui ansamblu de relații politico-di-
plomatice și militare desășurate la nivel european și planetar”. Cartea are cinci 
capitole substanțiale, subdivizate în subcapitole, care se străduiesc să lămurească 
culisele diplomatice și geostrategice dintre 1939-1947, analizele depășind cadrele 
temporale propuse în titlu. 
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Primul capitol, „Situația geopolitică și strategică a României (1939-1941). Opțiuni 
politico-militare” trece în revistă câteva detalii asupra geopolitici europene și româ-
nești. Autorul constată că o analiză competentă a perioadei trebuie să țină cont de 
reașezările politico-militare, diplomatice și economice, care au bulversat, mai ales, 
estul continentului european. 

Din considerente de lămurire conceptuală, autorul trece în revistă concepția 
unui reputat politolog, jurist și politician suedez Johan Rudolf Kjellén, recunoscut 
pentru inventarea unor termeni, precum biopolitică și geopolitică. Geograful ger-
man Friederich Ratzel (1844-1904) a fost considerat întemeietorul geopoliticii, deși 
el a utilizat conceptul de „geografi e politică”. Geopolitica a cunoscut o dezvoltare 
deosebită în Germania interbelică, datorită lui Karl Haushofer, geograf, profesor de 
geopolitică și întemeietor al celei dintâi reviste în domeniu – Revista de Geopolitică. 
Ideile lui au fost speculate de către Adolf Hitler, pentru a-și justifi ca expansiunea 
teritorială. 

Autorul cărții trece în revistă câteva concepții ale școlilor de geopolitică. Școala 
franceză, care la început a marginalizat obiectul geopoliticii, considerând-o doar o 
știință a „germanilor pentru germani”, va contribui ulterior, prin numeroase studii 
și lucrări la stabilirea unui statut științifi c pentru această disciplină. Geografi a poli-
tică anglo-saxonă a dobândit o largă recunoaștere prin lucrările lui Alfred Mahan, 
amiral al fl otei S.U.A. și ale lui Halford Mackinder, geograf și om politic englez.
Toate școlile de geopolitică și toți autorii importanți au relevat, într-un fel sau altul, 
semnifi cația geopolitică majoră a Eurasiei. În ceea ce privește școala geopolitică 
românească, dezvoltarea ei s-a datorat unor personalități interbelice (geografi , soci-
ologi, politologi etc.), care, au propus o multitudine de abordări inedite în domenii 
controversate la vremea respectivă. Constantin Corneanu analizează cu subtilitate 
importanța poziției geostrategice a spațiului românesc, care s-a refl ectat în acerba 
luptă a taberelor beligerante, pentru importantul pion, care era România. Această 
situație a fost cântărită de forurile de decizie de la București prin prisma intereselor 
naționale ale României. La intersecția direcțiilor de acțiune militară, prevăzute de 
Germania, pe de-o parte și U.R.S.S., pe de alta, România a fost vizată de ambele. În 
planurile lor expansioniste aveau prioritate bogățiile României, în special, petrolul 
și cerealele, necesare statelor revizioniste ce pregăteau războiul. 

 Cartea oferă câteva date despre momentele politice și diplomatice din România, 
înainte și după instalarea lui Carol al II-lea ca Rege al României. Analiza se înscrie 
în același ton, pe care istoriografi a îl acordă acestei perioade extrem de delicate, 
datorită opțiunilor contradictorii și al tăvălugului agresiv al înaintării celui de-al 
doilea mare război mondial. 

 În „Centrele de putere mondiale și raporturile dintre ele (1939-1941)” autorul 
intră în culisele încleștărilor politice, ideologice și militare, din învolburatul deceniu 
al patrulea, care a pregătit terenul tensiunilor geopolitice, ce au marcat începutul 
celui de-al doilea război mondial. Autorul a schițat miezul ideologiilor interbelice, 
pentru a radiografi a orizontul de opțiuni strategice, de interese economice și politi-
ce. După părerea sa „conjurația politicienilor de la București, defetismul unor înalți 
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comandanți militari de pe front, trădarea, incapacitatea de comandă și inițiativă în 
luptă a unor conducători militari, frica de răspundere, erorile de ordin strategic ale 
aliatului german și, nu în ultimul rând, inamicul aveau să contribuie la pierderea 
Bătăliei Moldovei (19-23 august 1944) și, implicit, a „Bătăliei pentru Armistițiu”. 

 Desigur, tema despre „23 august 1944. Implicații geopolitice și strategice” pre-
zintă un moment despre care s-a scris mult, dar nu toate opiniile istoriografi ce 
converg. În urma actului de la 23 August 1944, subliniază Constantin Corneanu, 
România a oferit un avantaj inimaginabil, în marele joc al geopoliticii mondiale, 
pentru liderii de la Moscova. Paradoxal, România a devenit (nu neapărat în avanta-
jul ei) țara care a favorizat, în mod substanțial, înaintarea Armatei Roșii spre Sud-
Estul și Centrul Europei, creându-se, astfel, condițiile pentru instaurarea „regimu-
rilor de democrație populară”. Ultimul capitol al cărții se ocupă de „Sovietizarea 
României (1944-1947: de la „războiul cald” la „războiul rece”, realizându-se o sinteză 
binevenită, ără surprinderea unor fenomene mai sofi sticate.

Consistența datelor și analizelor, diversitatea fotografi ilor și mult folositorii in-
dici de la sfârșitul lucrării, fac din cartea Sub povara marilor decizii. România și 
Geopolitica Marilor Puteri (1941-1945) o contribuție interesantă, atât pentru specia-
liști, cât și pentru dorința publicului de a cunoaște culisele unei perioade dramatice. 
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