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„Gardianul“ a intrat in posesia extraselor din jurnalul lui Joseph Goebbels, in 
care fostul politician nazist, ministru al propagandei publice, isi exprima 
nemultumirea cu privire la modul in care maresalul Ion Antonescu intelegea 
sa conduca Romånia in perioada razboiului, ca aliat al celui de-al Treilea 
Reich. De asemenea, pasajele relava faptul ca mai multe vapoare cu evrei si 
refugiati plecau spre Palestina, din portul ucrainean Odesa, „cu aprobarea 
autoritatilor de la Bucuresti“, iar din Transnistria, guvernatorul Gheorghe 
Alexianu trimitea provizii de alimente spre Franta. Aceste extrase au fost 
depuse de Serban Alexianu, fiul fostului guvernator al Transnistriei, la 
dosarul aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care judeca recursul 
declarat de Parchet impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti, care a 
hotaråt reabilitarea partiala a lui Ion Antonescu, a lui Gheorghe Alexianu si a 
altor colaboratori apropiati ai maresalului, judecati si condamnati de 
Tribunalul Poporului in 1946. 
 
Serban Alexianu, cel care a introdus actiunea in urma cu aproape zece ani, 
solicita revizuirea acestei sentinte, i  
n baza careia Gheorghe Alexianu a fost executat la Penitenciarul Jilava, in 
data de 1 iunie 1946, impreuna cu maresalul Ion Antonescu, ministrul de 
externe Mihai Antonescu si generalul Constantin Vasiliu. Revizuientul a 
precizat intr-o nota atasata documentelor depuse ca opinia lui Joseph 
Goebbels este utila solutionarii cauzei, deoarece face referire la situatia 
evreilor din Romania si la atitudinea guvernatorului Transnistriei in raport 
cu evenimentele din vremea respectiva. 
 
Goebbels il considera pe Antonescu dusmanul celui de-al Treilea Reich 
In data de 19 februarie 1941, ministrul nazist al propagandei publice, Josef 
Goebbels, nota in jurnalul sau despre maresalul Ion Antonescu: „Lucrurile 
din Romania se desfasoara asa cum m-am temut. Antonescu guverneaza cu 
ajutorul masonilor si al dusmanilor Germaniei. Minoritatile noastre sunt 
asuprite, Reich-ul si-a dat atata osteneala degeaba!“. In primavara aceluiasi 
an, Goebbels nu isi schimbase parerea despre Ion Antonescu. Astfel, 
ministrul propagandei se referea la maresal, in jurnalul sau, ca la un 
„instrument al dusmanilor“ celui de-al Treilea Reich, adaugand ca acest fapt 
„este pur si simplu o situatie dramatica“. Dupa intalnirea din 13 aprilie 1943 



dintre Adolf Hitler si Ion Antonescu la Salzburg, Joseph Goebbels nota in 
jurnalul despre anumite rapoarte potrivit carora reprezentantii guvernului 
antonescian ar fi facut demersuri pentru iesirea Romaniei din razboi. 
„Permanent, Antonescu ridica problema teritoriilor Ardealului de Nord, fara 
a tine seama ca efortul de lupta a ceea ce a mai ramas din armatele a 3-a si a 
4-a scade constant, iar in Romania sunt tinute intacte armatele intai, a 2-a si 
a 5-a, ca o amenintare directa a Ungariei. Ne parvin tot mai des rapoarte din 
Ankara, Cairo sau Lisabona, reprezentantii Romaniei, in mod precis ai lui 
M. Antonescu (n.n. – ai ministrului de externe Mihai Antonescu), fac 
tatonari disperate ca Romania sa iasa din razboi, tradand marele Reich“. 
 
Vapoare cu evrei plecau din Odesa spre Palestina fara aprobarea 
nazistilor 
Joseph Goebbels nu era de acord nici cu atitudinea guvernatorului 
Transnistriei, Gheorghe Alexianu, in privinta evreilor, ministrul nazist al 
propagandei scriind in jurnalul sau ca va cere, eventual, demiterea acestuia. 
„Despre guvernatorul Alexianu, capitanul comandor de marina Georg 
Mensink, comandantul militar german al zonei maritime Odesa, ne-a 
informat ca s-a organizat, cu aprobarea autoritatilor de la Bucuresti, plecarea 
din portul Odesa, fara o escorta adecvata, a nenumarate vapoare cu evrei din 
Romania si refugiati in Romania din diverse colturi ale Europei, cu 
destinatia Palestina. Se va pune in vedere autoritatilor de la Bucuresti, 
domnului vicepresedinte Mihai Antonescu, oprirea de indata a unor 
asemenea transporturi si eventual demiterea lui Alexianu“, nota Joseph 
Goebbels in jurnalul sau. 
 
Goebbels era intrigat de ajutoarele trimise in Franta de Alexianu 
Politicianul nazist a fost informat si in legatura cu o serie de transporturi de 
alimente pe care guvernatorul Transnistriei le trimisese in Franta, in ciuda 
pierderilor suferite de armata germana. „Reprezentantii nostri de la 
Bucuresti, domnii Killinger si Clodius, vor trebui sa atraga hotarat atentia 
guvernului Antonescu, ca Reich-ul german face eforturi si sacrificii enorme 
pentru purtarea razboiului si obtinerea victoriei finale si noi nu intelegem si 
nu acceptam faptul ca din Transnistria administrata de romani au plecat 
nenumarate vagoane de alimente pentru ajutorarea Frantei“, scria Joseph 
Goebbels. „Ba mai mult, profesorul Alexianu, guvernatorul Transnistriei, 
aservit total prieteniei cu profesorii universitari din Franta, si-a permis sa 
dirijeze special un vagon cu ajutoare alimentare Facultatii de Drept din 
Bordeaux, un centru plin de masoni si evrei, care mentin legaturi deschise si 
pe fata cu dusmanii Reich-ului“, mai nota Joseph Goebbels. 



 
Fiul lui Alexianu cere revizuirea condamnarii tatalui sau 
Serban Alexianu, fiul fostului guvernator al Transnistriei Gheorghe 
Alexianu, cere revizuirea deciziei din 1946 a Tribunalului Poporului, iar in 
2006 Curtea de Apel Bucuresti a admis partial cererea sa de revizuire si a 
rejudecat cauza pe fond „numai in raport cu continutul dezvaluit de 
Protocolul secret numarul 3 din pactul Ribbentrop-Molotov, incheiat la 23 
august 1939 intre Germania nazista si Uniunea Sovietica, ce releva 
imprejurari noi, necunoscute de Tribunalul Poporului la data solutionarii 
cauzei“. Decizia magistratilor Curtii de Apel Bucuresti a fost atacata cu 
recurs la Curtea Suprema atat de Parchet, cat si de Serban Alexianu, iar 
discutiile vor fi reluate in dosar in luna martie. 
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