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* Ei însă trebuie să ştie că, la drepturile Coroanei Sfântului Ştefan, noi 
răspundem, paşnici şi cu omenie, cu drepturile pe care ni le dă coroana de lauri a 

marelui Traian (II) 
 

* Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom pleca cei din urmă (III) 
 
 
 

Acestora le putem adăuga, fără dificultate, numeroase alte consideraţii remarcabile 
exprimate în împrejurări diferite, aşa precum: 

 
* Fii om, fii drept şi recunoaşte că, pe deasupra ambiţiilor,  

şi intrigilor, şi urilor, este Patria, este veşnicia Neamului şi că acolo  
trebuie să ne întâlnim totdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată. 

(Ion Antonescu, 1 ianuarie 1941) 
 

* Fiecare popor are drepturile şi îndatoririle sale.  
Să se respecte drepturile noastre şi ale fraţilor noştri, aflaţi azi 

 în afara graniţelor noastre, după cum noi respectăm pe ale străinilor,  
rămaşi în interiorul graniţelor noastre. Mai puţin decât atât  
nu ni se poate pretinde şi mai mult decât atâta nu putem da. 

(Ion Antonescu, 8 decembrie 1940) 
 

* Nu va fi linişte în acest colţ al Europei, –  
şi nu va fi dreptate adevărată în lume, - cât timp nu se va face  

sau nu-şi va face dreptate Poporul Românesc. 
Şi se va face. 

(Ion Antonescu, 25 martie 1941) 
 

 
ASTFEL, CEEA CE NETĂGĂDUIT PENTRU  

MAREŞALUL I O N  A N T O N E S C U  
SEMNIFICA ÎN CEL MAI ÎNALT GRAD  

ÎNSUŞI CREZUL UNEI VIEŢI  
ŞI AL UNEI ÎNTREGI GENERAŢII,  

PENTRU POPORUL ROMÂN REPREZENTA UN  
CERTIFICAT DE EXISTENŢĂ ŞI DĂINUIRE! 

 

 
 




