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ROMÂNII ÎN ARHIVELE KREMLINULUI

Este important sa subliniem in cea a constat strategia pacii asa cum a rezultat din deciziile si documentele adoptate in anii razboiului mondial de catre Marii Aliati – URSS, SUA si Marea Britanie. Principiul a devenit cunoscut la timp Bucurestilor, astfel ca nu exista dubii ca nu ar fi influentat pozitia guvernului roman. Intr-un anumit stadiu, practic initial, au capatat stadiu semnificatie lucrarile Conferintei de la Moscova a ministrilor
de externe al URSS, SUA, Chinei si Marii Britanii (19-30 octombrie 1943). Astfel, in declaratia finala se insista asupra intensificarii eforturilor de razboi aliate pentru zdrobirea Germaniei, Japoniei si aliatilor lor, cu
convingerea ca, dupa ostilitati, numai in acel mod „se va putea ob tine o pace durabila si o dezvoltare sociala, politica si economica a popoarelor. In acelasi timp, Aliatii se angajau ca, dupa razboi, sa vegheze pentru a se mentine
„pacea si securitatea internationala. Comentand rezultatele Conferintei de la Moscova, un corespondent din Washington isi exprima opinia ca, pentru atingerea obiectivului fixat – pacea durabila pentru intreaga lume, problema
esentiala consta, pe moment, in eliberarea tuturor tarilor aflate in robia germana. In decembrie 1943, secretarul de stat american, Cordell Hull, revenit acasa dupa deplasarea la Moscova, s-a adresat „satelitilor Germaniei
cu indemnul de-a abandona Axa fascista. Ceea ce – aprecia liderul diplomatiei SUA, la 17 decembrie 1943 – se putea realiza „si maine, daca nu ar fi fost teama de represaliile Germaniei hit leriste. Referitor la valoarea
acordata de Marii Aliatii intelegerilor parafate la Moscova, presedintele cehoslovac in functie, Eduard Benes, s-a declarat peste masura de optimist, nadajduind ca acordurile convenite aveau sa fie respectate „in mod absolut,
definitiv si scrupulos. Nu vom depasi acest moment din istoria diplomatiei razboiului inainte de a constata ca promisiunile si perspectivele deschise de ofertele pacifice ale Marilor Puteri ale Natiunilor Unite erau, fara
indoiala, generoase si novatoare, desi, atunci cand se va trece la fapte, in epoca post belica, angajamentele – dupa cum vom dovedi – n-au mai fost consecvente. Lucrurile aveau sa se confirme in toate cazurile, inclusiv in
situatia Romaniei. Dupa cum se va vedea, tratamentul aplicat Romaniei la Conferinta Pacii si prevederile inscrise in proiectul Tratatului de Pace vor venea, cel mai adesea, in dezacord cu promisiunile din 1943 si, de asemenea, in conflict cu rolul major al Romaniei in etapa august 1944-mai 1945 in razboiul contra Germaniei. Cu toate acestea, opinia publica internationala, inclusiv cea din Romania, mai cu seama dupa 23 august 1944, a
primit cu incredere si optimism mesajele transmise de catre liderii Natiunilor Unite, adica de catre cei „Trei Mari ai SUA, URSS si Marii Britanii
presedintele F. D. Roosevelt, I. V. Stalin, seful statului si guvernului
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sovietic, W. S. Churchill, premierul englez. Nimeni nu putea banui pe atunci, de exemplu, ca in luna octombrie 1944, in cursul intrevederilor anglo-sovietice de la Moscova, Churchill va ceda Europa Est -Centrala
(si, in primul rand, Romania) in „sfera de interese a lui Stalin, iar aceasta dupa toate semnalele luminoase transmise opiniei publice mondiale de indata dupa cea dintai dintre intalnirile la nivel inalt ale celor „Trei Mari
– la Teheran (noiembrie-decembrie 1943). Si sperantele nu s-a micsorat, dimpotriva, nici dupa reuniunile faimoase din ultima parte a razboiului – Yalta, San Francisco si Potsdam-Berlin. A fost motivul pentru care presa
din Romania a urmarit cu atentie si a retinut cu bucurie asigurarile venite de acolo. Asa cum a facut cotidianul comunist „Scanteia, care, la 20 februarie 1945, deci de indata dupa incheierea intalnirii de la Yalta, a preluat
si popularizat aceasta declaratie a premierului Churchill in sensul ca „ne-am angajat cu totii [la Yalta] sa lucram in comun, dupa terminarea actualului razboi, pentru a crea un viitor mai fericit (subl. ns. – S.A.) ,
pentru a spori bunastarea, in fiecare tara, a maselor populare, pentru a face ca fiecare natiune sa poata trai in pace fara a se teme de o agresiune perfida, cruda, si sa mai fie expusa calamitatilor razboiului. Tot astfel a prezentat
situatia si ziarul „Timpul, la 9 si la 19 februarie 1945, iar comunicatul final al Conferintei din Crimeea – se considera – ca „a umplut inimile cinstite de nadejde, si mintile sanatoase de perspectivele largi si doldora de
lumina. Urmarind aplicarea pe plan romanesc a rezultatelor Conferintei de la Yalta, un cotidian comunist, „Romania Libera, din 28 februarie 1945, prevedea ca „clica lui Iuliu Maniu et Co. va fi izolata, deschizandu-se
perspectiva pentru „un guvern al poporului, evident pentru guvernul dr. P. Groza, instalat la 6 martie 1945. Alte comentarii favorabile si chiar elogii la adresa eforturilor Marilor Aliati pentru asigurarea „fericirii
planetei aflam nu numai in cotidianul P C R, dar si in „Universul ( din 2 martie 1945), „Timpul ( din aceeasi zi), „Semnalul. De asemenea,
„Libertatea din 2 martie 1945, un oarecare I. R. Somuz ( posibil, un
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pseudonim) intrevedea „un viitor demn si fericit pentru popoare, lucru cu desavarsire imposibil daca se lua in seama o notita gazduita de „Semnalul, in aceeasi zi, despre faptul ca la Yalta cei „Trei Mari incheiasera „si cateva
acorduri secrete! Stirea fusese preluata dintr-un comunicat difuzat de Agentia britanica „Reuter in ajun. Dupa numai cateva saptamani, in cursul Conferintei internationale de la San Francisco pentru constituirea ON U,
„Semnalul din 5 mai 1945 vestea, de data aceasta cu optimism, ca Aliatii invingatori pusesera bazele temeinice ale „organizarii pacii lumii. Culmea entuziasmului l-a oferit insa Conferinta de la Potsdam-Berlin (iulie-august
1945) a celor „Trei Mari (Stalin-Truman-Churchill, inlocuit finalmente de C. Att lee), in privinta careia „Ardealul din 23 iulie 1945 prevestea ca avea sa reprezinte „marea victorie politica a omenirii. Pe plan diplomatic international, dupa 1942-1943, cand s-a inregistrat pe planul militar trecerea initiativei in razboi in favoarea Natiunilor Unite, a fost o consecinta normala ca liderii Aliantei (URSS, SUA, Marea Britanie, in
primul rand ) sa se impuna hotarator in actiunile denumite pentru organizarea pacii. Fata de aceasta situatie, Romania nu a ramas inactiva si, din moment ce esecul Germaniei si al aliatilor ei (inclusiv guvernul lui I. Antonescu) in razboi incepuse sa se profileze cu claritate, a manifestat initiative demne de tot interesul. Nu numai ca guvernul de la Bucuresti a pornit si intensificat negocierile secrete cu Aliatii, de preferinta cu diplomatii
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