LA

CONFRUNT ARI POLITICO-DIPLOMATICE
DE PACE DE LA PARIS DIN 1946

CONFERINŢA

La 29 iuli~ 1946 după 14 luni de la capitul·area germană au început
în Capitala Franţei lucrările Conferinţei de pace care, timp de două luni
:şi jumătate, avea să dezbată probleme numeroase şi extrem de compli-cate lăsate moştenire Europei şi întregii lumi de cel de-al doilea război
mondial. Sutele de milioane de oameni care ani de-a rîndul înfruntaseră
fascismul şi reuşiseră să-l biruie cu atîtea eforturi şi sacrificii doreau
·statorniciree unui climat internaţional care să nu mai permită repetarea
ororilor unui cataclism mondial, afirmarea dreptului legitim al oricărui
popor de a-şi vedea existenţa şi roadele creaţiei sale materiale şi spirituale la adăpost de flagelul războiului, de a decide în mod suveran asupra
destinelor sale şi de a asigura progresul general al omenirii. Urmare a
interesului general pentru această conferinţă, la Paris au sosit mii de
delegaţi, ziarişti şi corespondenţi de presă pe~tru a participa sau numai
pentru a asista la cea mai importantă reuniune internaţională postbelică,
prima de după constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite ale căror nobile
'idei de colaborare între popoare, de rezolvare a litigiilor pe cale paşnică
urmau să influenţeze în mod puternic lucrările Conferinţei1.
Conferin~a dP uace de aa Paris - 29 iulie-15 octombrie 1946 se conturează" ca uri. moment deosebit de însemnat în străduinţa marilor
puteri victorioase de organizare pe baze noi a relaţiilor internaţionale care
să asigure pacea şi colaborarea între popoare. Din acest unghi de vedere,
Conferinţa la care au partic~at 33 de state de pe toate continentele 2 a
constituit şi un moment de atenuare a contradicţiilor dintre marile puteri,
contradicţii care au dat naştere, aşa cum se ştie, fenomenului politicocfiplomatic şi militar denumit „războiul rece" care avea să influenţeze
CI· bună perioadă relaţiile în primul rînd dintre marile puteri occidentale
şi U.R.S.S.
1. COMFRUNTARI PRIVIND SARCINILE CONFERUiŢ:EI
ŞI REGULILE DE PROCEDURA

Este bine cunoscut faptul că la scurt timp după sfîrşitul r:lzboiului,
mari puteri care la Conferinţa de la Potsdam H~i
a elabora tratatele de pace cu cele einci ţări el>iroPl"!'e, este vorba de Marea Britanie şi S.U.A., se instauraseră noi condudouă din cele patru
agumaseră misiunea de

în

Carta Naţiwnilor URilf!, Etlitwr,:1 Grafi.ca M11rvan, Bucur:eşti, 19-i.5, p. 10~1 L
Alături de celw 2'1 dl!' state care cort,;titU:inw MatiuRile Unite, aw 1m1i hiat
11a1rt~ co1 in\·itaţi şi ce.le 5 ţâri ~w,,opene: Italia, Rnmânia, R•lz:ari11, Finlanda ,!li
tr.neaha preewm şi .~lbania. Eg-iphtl, Luxell'lb•r.:1.rl, M!'Xi@lil, C~a şi A1111Jm·m.
,,lftiivetswl• diil. 11 11111111st 19,&6.
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ceri care se situau pe poziţii de forţă în relaţiile cu U.R.S.S. Ne referim
în primul rînd la venirea :tui Harry S. Truman la preşedinţia Statelor
Unite şi la înlocuirea premierului britanic Churchill cu laburistul
C. R. Attlee, victorios în alegerile din vara anului 1945. Avînd reticenţe
faţă de colaborarea cu U.R.S.S. în cadrele stabilite anterior, cei doi lideri
au încercat să schimbe orientările politicii externe ale puterilor occidentale din coaliţia antihitleristă. Prilejul cel mai potrivit a fost oferit de
reuniunea din Capitala Franţei, menită să stabilească norme :şi principii
noi în relaţiile dintre state şi să dezbată tratatele de pace cu Italia, România, Bul1rn:-ia, D!1lgaria şi Finlaruda. el,aibom'te de către miniştrii de externe ai S.U.A., Marii Britanii şi U.R.S.S. în perioada care trecuse de la
constituirea Consiliului miniştrilor de externe, pe bazcţ acordului de la
Potsdam din vara anului 1945.
Dificultăţile în calea unor înţelegeri rapide între marile puteri erau
sporite de faptul că acestea priveau o vastă zonă ce se întindea de la
Marea Bahrens pînă la Marea Neagră precum şi în Mediterană, intereselemarilor puteri în aceste spaţii fiind de cele mai multe ori contradictorii.
Din acest punct de vedere aprecierea făcută la 11 februarie de cătrr
ziarul norvegian „Arbenderbladet" ni se pare deosebit de sugestivă şi
foarte apropiată de adevăr: ,,Tratatele de pace cu cei cinci aliaţi europeni

ai Germaniei au fost semnate ieri. Nu este un acord între învinşi şi învinqători, ci mai cu seamă. între învinqători. Intîrzierea redactării tratatelor
nu se datorează neînţelegerii dintre învingători şi învinşi, ci dificultăţii
pe care învingătorii o aveau pentru a se înţelege între ei". Această înţe
legere, care pînă la urmă a survenit ducînd la elaborarea şi semnarea
tratatelor de p'ace, a avut loc, după aprecierea aceluiaşi ziar, pe seama
statelor învinse .. rărnra li s-au prezentat conturile războiului" dar ca.N"

,,au avut rolul de spectatori în

această

mare

luptă diplomatică".

Prima şedinţă plenară a Conferinţei - şedinţa festivă - a fost prezidată de Bidault, flancat de cei cinci secretari ai Conferinţei: Fouques.
Dupark, Le Tour, Duphin şi Falaise. In acest cadru, ministrul de extern~
al Franţei a rostit o strălucită cuvîntare inaugurală pe care a încheiat-o
cu următoarele cuvinte de mare efect: ,,Lunga suferinţ!i a lumii, aştepta

rea răbdătoare a popoarelor, neliniştea celor slabi, imE!nsa speranţă a oamenilor cu sufletui simplu şi cu inima cutată se îndreaptă astăzi către
noi, Conferinţa, pentru a ne cere să îndepărtăm pentru totdeauna prorocirile rele ale profeţilor nenorocirii şi să adincim înţeleaerea mutuală in
serviciul dreptăţii, al libertăţii lumii scăpate de acest flagel numit răz
boiN3.
Dar lucrările Conferinţei nu aveau să îndeplinească decît în parteaceste nobil~ deziderate. După încheierea momentului solemn şi. constituirea oro,anelor de lucru ale Conf.eriTliţei: Cormisia de verifimre a. deoUnelor puteri; Comitetul pentru stabilirea regulilor de procedură şi adoptarea hotărîrii de invitare a celor cinci ţări europene ce urmau să semneze tr-atatelle de pace 4 , au luat cuVlin'l:Ul şefii delegaţiiloc marilor pUJteri
„Universul'4 din 1 aufl'ust 1946.
• Pentru cele cinci ţări europene cărora i;lupă expresia unui ziarist „urma să
Ii se prezinte conturile războiului", aveau o deosebită_ importanţă Comisii_Ie _terit~riale şi cele economice, formate dintr-un nu-măr diferit de reprezentanţi ai ţăn3
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care au definit poziţia statelor lor asupra Conferinţei în ansamblul vieţii
internaţionale ca şi cu privire la problemele aflate la ordinea de zi. Cuvîntări care au reliefat o altă faţă a conferinţei decît cea din cuvîntul
foaugural.
Astfel, James F. Byrnes, şeful delegaţiei S.U.A., a făcut un apel
patetic la „sprijinirea de1TWcraţiei peste tot unde aceasta a fost stînienită
de regimuri tiranice({. Dar - continua diplomatul american - democraţia nu poate fi impusă sau învăţată cu vîrful baionetei; aluzia destul
de transparentă se referea la ţăriile din cI"ăsăritul Europei, unde după aprecierile oficialităţi'lor americane regimurile democratice
fuseseră impuse cu folia din afară. După acest abac prea puţin voalat la
adresa U.R.S.S., Byrnes a devenit mai prozaic dnd a trecut 'la problemele conferinţei, remarcîndu-se prin aprecieri contradictorii referitoare, pe de o parte, la aceea că în condiţiile istorice date, cînd toate
naţiunile „îşi păzesc cu gelozie suveranitatea, nici una dintre ele nu poate
să fie forţată să accepte sau să ratifice tratatele de pace({.
In acelaşi spirit a luat cuvîntul şi C. R. Attlee, şeful delegaţiei Marii
Britanii, care a subliniat, în plus faţă de delegatul american, responsabilitatea conferinţei în faţa tuturor popoarelor, ca şi necesitatea ca toate
delegaţiile să aibă posibilitatea de a participa la dezbateri. Deosebirile de
opinii s-au conturat mai ales, în cazul celui de-al treilea vorbitor, delegatul Chinei, ţară neangajată în multiplele şi complicatele probleme europene. Acesta a remal1Cia,t dificultăţile deosebite ce puteau să apară în
organizarea unei opere de asemenea amploare ca organizarea păcii; şi a
apreciat că lucrările conferinţei vor fi rodnice „dacă învingătorii vor
tămîne credincioşi declaraţiilor făcute şi nu vor impune statelor învinse
clauze grele care ar justifica o împotrivire a acestora".
O puternică impresie a făcut asupra celor reuniţi în Hemiciclul palatului Luxembourg sublinierea şefului delegaţiei chineze asupra cerinţei
ca „sinceritatea şi modestia să domine lucrările conferinţei".
Cu anunţarea rezultatului comisiei de verificare a deplinelor puteri,
prima zi a Conferinţei de pace s-a încheiat într-o atmosferă relativ calmă
.'ii optimistă.
Dar mai urmau la cuvînt V. M. Molotov, şeful delegaţiei U.R.S.S.,
Ewat V. H. - şeful delegaţiei Australiei, Naves da Fontoura, şeful delegaţiei Braziliei şi K. V. Kisselev şeful delegaţiei
Bielorusiei, vorbitori
care puteau da o altă turnură dezbaterilor. Şi chiar aşa s-a şi întîmplat.
In cuvîntarea sa, V. M. Molotov a definit cu mai mult realism decît
ceilalţi şefi de delegaţii sarcina conferinţei: aceea de „a-şi spune părerile
şi de a formula recomandări cu privire la proiectele tratatelor de pace''
şi de a trage la răspundere cu severitate ţările care au luptat alături de
lor care făceau parte din Naţiunile Unite. Astfel Comisia teritorială pentru Italia
aYea următoarea componenţă: S.U.A., Grecia, Australia, India, Belgia, Noua Zeelandă, Bieloru~ia, Olanda, Brazilia, Polonia, Canada, Cehoslovacia, China, Ucraina,
Ethiopia, U.H.S.S., Franţa, U. S. Africană, Anglia şi Iugoslavia. Total 21. In timp
ce Comisia teritorială pentru România, Bulgaria şi Finlanda numai 12 membri iar
cea pentru Ungaria 13. (,.Universul" din 10 august 1946). Raportu\ numeric de 21 !a
12 se păstra pentru cele două Comisii Economice: pentru Italia 21, pentru Bulgaria
şi Finlanda 12 în timp ce Comisiile Militare şi Juridice, cite una pentru toate
statele invitate aveau 21 de membri.
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Germania. Şeful delegaţiei sovietice a mai insistat asupra necesităţii ca
lucrările Conferinţei să nu se îndepărteze de hotărîrile adoptate în comun
de cei patru miniştri de externe, aceasta fiind, după aprecierea lui Molotov, esenţială pentru succesul conferinţef'.
Referirile şefului delegaţiei sovietice la sarcinile limitate ale conferinţei, oa şi cerinţa formulată de acesta oa tuicrările conferinţei să nu se
îndepărteze de hotărîrile celor patru miniştri de externe, au dat naştere.
aşa cum era de aşteptat. la o serie de reacţii negia.tive din partea mai multor ţări, ceea ce a condus la pre,lungirea lucrărilor preliminarii şi la conturarea în cadrul conferinţei a două grupări de state care s-au confruntat
aproape permanent adeseori pe probleme lipsite de importanţă, aceste
orientări au detenniruat pe unii zia'I"işti din capi.tala Frian~ei să aprecieze
conferin-ţa drept o „ştampilă de cauciuc pe hotărîrile celor patru", ceea
ce nu era prea departe de realitate.
Viziunea rigidă pe care marile puteri o aveau asupra conferinţei, pe
care o socoteau menită doar să accepte fără nici o împotrivire hotărîrile
stabilite anterior de către Consiliul Miniştrilor de externe, ca tendinţa
acestora de a-şi asigura o poziţie dominantă în cadrul Conferinţei şi ulterior pe plan mondial, a constituit principalul motiv al confruntărilor din
cadrul conferinţei, dar nu singurul. Au mai acţionat în această direcţie
şi contradicţiile dintre învingători şi învinşi ca şi dintre cei învinşi, care
aveau propriile lor pretenţii teritoriale şi politice deloc lipsite de importanţă.
.'.j
Prilejul cel mai potrivit pentru exprimarea divergenţelor şi cîteodată cLe a se exprima prin bătă'i cu pumnii în pupitre, prin fluierături, l-a
oferit prezentarea de către Comisia de procedură a regulamentului de
funcţionare a conferinţei.
Conform înţelegerilor anterioare dintre marile puteri, Conferinţa
avea mandatul de a dezbate proiectele tratatelor de pace cu cele cinci
ţări europene Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda - elaborate de către Consiliul miniştrilor de externe şi de a face recomandări ce
urmau eventual să fie luate în considerare, la definitivarea tratatelor. Sub
acest aspect, se remarcă de la început posibilităţile limitate ale conferinţei, în cadrul ei fiind hotărîtoare poziţiile adoptate în comun de către
miniştrii de externe ai marilor puteri, îndeosebi U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie. Referindu-se la aceasta, unii autori, oameni politici, jurişti
şi istorici scot în evidenţă rolul preponderent pe care statele mari şi l-au
atribuit în viaţa internaţională postbelică, inclusiv dreptul de a interveni
în treburile interne ale altor popoare, iar alţii remarcă dificultăţile statelor mici ~i mijlocii în încercările lor de a-şi face ascultate punctele de
vedere, de a influenţa în vreun f,el sau altul evoluţia lucrărilor Conferinţei
de la Paris6 •
5

„Universul" din 2 august 19-16.
R2feritor la aceasta juristul american John C. Campbell, care a fost şi
membru al delegaţiei S.U.A. scria următoarele: ,,Unii delegaţi sperau ca ţ[lrile
mijlocii şi mici îşi vor putea face siIP..ţită influenţa în direcţia unui aranjament
:1' '! '•1 ·' d r•H c· <chi'._.-,t c!2 proi "cb"e inainlo.te conferinţei (Ca~) nce,te :-:oernnţe
erau za.darnice căci acordtrl de la Moscova (din decembrie 1945) restringea puterea
acestui adversar (a conferinţei la a face recomandări).
6

0
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In dezbate-ri'le preliminare s-a convenit că activitatea Conferinţei urma
se desfăşoare atît în şedinţe plenare cit şi pe comisii, corustituite după
un dublu criteriu: pe grupe de probleme privitoare la acelaşi stat şi pe
probleme separate, iar rezoluţiile adoptate cu majoritate de voturi urmau
să fie supuse aprobării şedinţei plenare spre a deveni recomandări pentru
Consiliul miniştrilor de externe, împuternicit să dea redactarea finală
tratatelor de pace. Examinarea proiectelor tratatelor în plenare ale Conferinţei începea de obicei printr-o discuţie generală asupra textului prezentat, după care se trecea la votarea pe articole. S-a admis ca şi reprezentanţii ţărilor „fost inamice" să fie invitaţi să-şi expună punctele de
vedere, ceea ce ~prezenta un fapt poziti;v. Dacă iar fi fost uml!ată de luarea
în considerare a opiniilor justificate ale acestor ţări, măsura amintită ar
fi exprimat dorinţa marilor puteri de a se conforma declaraţiilor anterioare şi principiilor cuprinse în Carta O.N.U.
Dar însăşi regulamentul conferinţei era o piedică în calea desfăşurării
ei pe baza egalităţii în drepturi a tuturor statelor. Astfel potrivit normelor
de desfăşurare a lucrărilor şi în raport cu drepturile pe care le puteau
exercita în cadrul conferinţei, statele participante erau împărţite în mai
multe categorii. In prima, se situau marile puteri care, în calitate de membri ai Consiliului miniştrilor de externe, aveau cuvîntul hotărîtor, iar în
al doilea plan, celelalte 17 state şi ele membre ale Naţiunilor Unite, dar
care nu făceau parte din Consiliul miniştrilor de externe, şi aveau numai
dreptul de a formula observaţii şi propuneri ce urmau să fie supuse votului şi apoi, în cazul acceptării lor de către majoritate, trecute din nou în
competenţa Consiliului miniştrilor de externe. In sfîrşit, ultima categorie
de state, participante la Conferinţa păcii, sub raportul drepturilor şi al
posibilităţilor, cuprindea Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda
- ţări care aveau d!"eptul de a-şi expune punctele de vedere timp de
45 de minute şi numai atunci cînd erau solicitate să dea lămuriri şi explicaţii la întrebările formulate de reprezentanţii celorlalte state. In plus,
cele cinci ţări europene cu care urma să se încheie tratatele de pace, în
fond cele mai interesate în desfăşurarea democratică a lucrărilor Conferinţei, deşi puteau prezenta memorii şi observaţii scrise sau orale îrt plenul conferinţei sau în comisii, opiniile şi cererile lor nu constituiau
materiale de lucru şi nici nu erau luate în discuţie decit dacă erau însuşite, ca amendamente proprii, de una din delegaţiile din primele două
categorii de state.
Drept de vot aveau numai cele 21 de state - Puterile Aliate şi Asociate7, iar procedura votării era şi ea departe de a asigura luarea în considerare a poziţiei fiecărui stat participant. La reuniunile anterioare ale
Consiliului miniştrilor de externe, atît Byrnes cît şi Bev;n căzuseră de
acord cu Molotov ca recomandările pe care conferinţa şi le va însuşi sJ.
să

Angajarea marilor puteri continua autorul de a susţine părţile asupra cărora s-a clizut de
acord a făcut practic imposibil pentru micile puteri de a mobiliza sprijin pentru recomandările in
<1cest sens contrar•. (John C. Campbell, op. cit.).
7 Acestea erau: S. U.A., Franţa, Marea Britanie şi ·, U. R.S.S. care formau ~1
Consiliul miniştrilor de externe, China, precum şi Australia, Belgia, Bielorus:a,
Brazilia, Canada, Etiopia, Grecia, India, Noua Zeelandă, Norvegia, Ţările de jos.
Poloniu, Cehoslovacia, Uniunea Sud-Africană, Ucraina şi Jugoslavia.,
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fie votate cu o majoritate de cel puţin două treimi. Dar odată cu d~schiderea lucrărilor Conferinţei de pace, delegaţia britanică şi-a modificat
punctul de vedere, sub influenţa ţărilor mici şi mijlocii prezente la Conferinţă, propunînd să se adopte de către conferinţă chiar şi propunerile
care întruneau o majoritate simplă, adică jumătate plus unu, ceea ce
însemna că 11 delegaţii puteau să-şi impună voinţa lor celorlalte 10 de]egaţii.

Privitor la formarea în cadrul Conferinţei păcii de la Paris a trei
grupe de state, cu poziţii şi posibilităţi diferite şi la procedura de vot este
semnificativă precizarea pe care o face John Campbell, membru al delegaţiei americane şi secretar al acesteia la Conferinţă, care arată că „regu-

lile de procedură sugerate reduceau în plus posibilităţile acestora (a statelor mici - n.a.). ca şi posibilitatea Conferinţei de a aduce o contribuţie
proprie la aranjmnentnl de pace"8 • Fără a fi formulată tranşant, aceastlt
idee apare şi în cuvîntă.rile lui V. M. Molotov, şeful delegaţiei sovietice
care, accentuînd în rep··,t:.ite rînduri asupra necesităţii colaborării între
ţările mici şi mari, pe baza principiilor egalităţii în drepturi şi a recunoaş
terii intereselor lor legitime, menţiona că la acest forum internaţional s-a
constatat şi „jocul de-a 1-rietenia", ca şi „încercările unor state de a-şi
impune punctul lor de vedere".
Din analiza pregătirii şi desfăşurării Conferinţei de pace şi mai ales
a procedurii de adoptare a soluţiilor, de rezolvare definitivă a clauzelor
politice, militare, economice, de frontiere pe care le stipulau proiectele
tratatelor de pace, rezultă fără nici un dubiu rolul decisiv al marilor
puteri. Proiectele tratatelor de pace, după cum am specificat, au fost
elaborate de către cei patru miniştri de externe, fără a fi consultaţi ceilalţi aliaţi sau învinşii; însăşi Conferinţa convocată pe baza deciziei celo1·
patru mari puteri, S.U.A., Anglia, U.R.S.S. şi Franţa, nu putea lua hotă
rîri, ci doar avea competenţa de a face recomandări Consiliului miniştrilor
afacer!lor externe ai marilor puteri - singurul în măsură să adopte decizii definitive. Se cuvine a fi menţionat, de asemenea, faptul că recomandările diferitelor state din grupul învingătorilor erau privite prin
prisma contribuţiei lor la cauza aliaţilor şi nu pe baza dreptului internaţional, a egalităţii în drepturi sau a punctelor de vedere istorice. etnice etc. Acesta era desigur un criteriu efemer, influenţat de luările de
poziţii ale diferitelor delegaţii.
Delegaţia S.U.A. s-a prezentat la Paris cu un program care se inspira.
după cum notează un autor american, din „ideea unui monopol îndelunr,at
asupra armei atomice ca mijloc de forţă în problemele militare şi în tratativele internaţionale". Incă de la începutul conferinţei, James F. Byrnes.
şeful delegaţiei S'.'tJ.A., declară că ,,cei ce au făcut f cîştigat] războiul tre-

„este imposibil să se pună în vigoare tratate de
şi decid soarta coloniilor, dacă aceste tratate
sint acceptate de principalele state aliate" 9 • Disen"5iunide evidente din-

buie

să facă

pacea"

şi că

pace care stabilesc frontiere
Tttt

tre statele mari şi statele aliate mici şi mijlocii au provocat serioase nemulţumiri ale reprezentanţilor acestor din urmă state, soldate cu critici
destul de aspre care puneau sub semnul întrebării nu numai justeţea
R
8

John Campbell, op. cit.
„UniYersul" diR 2 august 1946.
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procedurii de elaborare şi definitivare a tratatelor de pace, ci şi situaţia
privilegiată pe care o obţinuseră marile puteri în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. ,,Ne opunem procedurii prin care marile puteri dictează
voinţa lor altora, ca· şi ideii că ele deţin monopolul înţelepciunii în domeniul internaţional" - declara reprezentantul Ţărilor de Jo3, baronul
Boetzlaer van Oosterhout iar alţi delegaţi, în aceeaşi crdine de idei, arC:itau că statele beligerante doresc „să beneficieze nu numai de dreptul de
consultare, ci şi de drepturi egale de participare efectivă în construirea
păcii" 10 , atrăgînd totodată atenţia asupra faptului că acordul semnat de
marile puteri la Moscova, în decembrie 1945, dădea Consiliului miniştri
lor afacerilor externe un drept ce nu-i fusese atribuit prin hotărîrile
Conferinţei de la Potsdam şi anume acela de a revizui definitiv recoman<lările conferinţei de pace.
In acelaşi spirit, şeful delegaţiei canadiene, W. L. Mackenzie King,
remarca în şedinţa din 2 august 1946: ,,Factorul hotăritor în încheierea
păcii nu ar trebui să fie mărimea sau puterea celor ce participă, ci ceea
ce este potrivit şi just". Cuvîntul reprezentantului Canadei reflecta în
bună măsură şi nemulţumirea că ţana sa, care a adus o contribu1ie importantă la ternninarea răziboiuhtl, nu a fost antrenată şi la organizarea păcii.
Iar îI11cheier.ea cuvînitului: ,,Ne-am săturat de pumnul de fier, avem
l1stăzi nevoie de mînă de lucru", reprezintă un protest viguros împotriva
politicii de dictat promovată de cei trei mari. La rîndul său, Edward
Kard2lj, ~eful delegaţiei Iugoslaviei, reamintind că, in epoca lui Hitler,
,,se călcaseră în picioare libertatea şi independenţa popoarelor prin amestecul in treburile lor interne, prin expansiunea economică, creîndu-se
state vasale şi semiindcpendente", cerea conferinţei să ţină seama de învi'iţămintele trecutului apropiat, ,,să permită popoarelor, dezmembrate şi
impJ.r(ite între statele agresoare de ieri, să-şi realizeze unirea şi să redevină, libere". Conferinţa, sublinia delegatul iugoslav. trebuie să ve_gheze
şi să ia în considerare faptul că „popoare cu. adevărat libere sînt numai
acelea asupra cărora nu se exercită presiuni economice şi politice şi nici
un fel de ingerinţe în treburile lor interne". In aceeaşi orientare, dupii. ce
recunoştea în i;nod realist că marile puteri care au purtat războiul tr·2b:1ie
~ă aibă unele avantaje, şeful delegaţiei belgiene, Paul Henri Spaak, se
intreba dacă drumul pe care s-au angajat marile puteri „nu a condus la
unele exagerări şi dacă echilibrul necesar între drepturi şi îndatoriri a
fost într-adevăr găsit ... Noi care nu sîntem mari, noi care sîntem altfel
avem să facem numeroase cereri. Cei mari - observa reprezentantul
Belgiei - se întîlnesc între ei; pregătesc tratate fără să ne consulte, ne
propun proceduri, încearcă să ne impună reguli de vot care, din punct
de vedere practic, împiedică să triumfe pu:1ctele noastre de vedere: ne
~lasează în faţa redutabil"!i dileme de a a,ccepta, uneori împotriva sentimentelor noastre, ceea ce ei au elaborat sau ne silesc să provocăm căde •
rea unui acord atins cu greu. In sfîrşit, după ce ne hărţuiesc astfel, ne
cer să le facem şi cîteva recomandări" 11 • Fără a nega o anumită deschidere a conferinţei spre democratizarea relaţiilor internaţionale, în esenţă
atitudinea marilor puteri în problema egalităţii în drepturi a tuturor sta10

li

Idem.
„Universul" din 5 august 1946.
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telor a fost inspirat definită de belgianul Paul Henri Spaak care a detaliat
cele afirmate în aceeaşi şedinţă de canadianul Mackenzie King cînd protestase împotriva participării „pumnului de fier".
La sfîrşitul celei de-a şasea zile de disouţii asupra problemelor de
procedură, Secretariatul Conferinţei a fost însăr"Cinat să facă demersurile
necesare invitării la Paris a delegaţiilor ţărilor foste „satelite" 12 •
In urma primirii invitaţiei adresate de către guvernul Franţei, ţara
gazdă, în numele Naţiunilor Unite, de a participa la Conferinţa de pace
de la Paris, guvernul român a trecut la definitivarea documentelor ce
aveau să fie prezentate Conferinţei. La 9 august 1946, Consiliul de Miniştri a dezbătut şi aprobat poziţia de principiu a României faţă de problemele ce urmau a fi abordate la Conferinţa de pace şi a stabilit componenţa delegaţiei. Expresie a hotărîrii României de a-şi apăra cuceririle
obţinute, independenţa şi suveranitatea naţională şi de a contribui la
instaurarea unei păci juste, componenţa delegaţiei române, alcătuită din
şeful delegaţiei, 13 delegaţi principali şi 2 secretari generali, fiind însoţită
de personal de secretariat, ziarişti şi alte persoane, îmbina înaltul nivel
de reprezentare cu profunda cunoaştere a problemelor, experienţă diplomatică şi fermitatea politică. Din delegaţie au făcut parte preşedintele
Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Tătărescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor externe, conducătorul de drept
al delegaţiei; Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al C.C. al P.C.R.,
ministrul Comunicaţiilor ~i LUJCrărilor Publice; Lucreţiu Pătrăşcanu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul Justiţiei; Ştefan Voitec, secretar general
al P.S.D., ministrul Educaţiei Naţionale; Lotar Rădăceanu, de asemenea
secretar general al P.S.D., ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale; Ion
Gheorghe Maurer, membru al C.C. al P.C.R., ministru, subsecretar de·
stat; Dr. Fiorioa B~amr, ministrul Sănătăţii; Elena Văcărescu, Şerban
Voinea, membru al Comitetului Executiv al P.S.D., general Dumitru Dă
măceanu, ambasadorii României în S.U.A., Anglia şi Franţa, respectiv
Mihai Ralea şi Richard Franasovici, Simion Stoilov, ministrul plenipotenţiar la Haga, Horia Grigorescu şi alţi experţi, printre care Victor V.
Bădulescu, administrator al B.N.R., Virgil Constantinescu, Alexandru
Bîrlădeanu, Bucur Schiopu, Eugen Filotti, Ion Christu, George Pascu.
Cristian Emanoil, Titus Cristureanu, Alexandru Bianu ş.a.
A doua zi, la Bucureşti, a fost dată publicităţii declaraţia guvernamentală intitulată Atitudinea României faţă de Conferinţa de pace, cuprinzînd următoarele obiective: dreptul României de a cere şi obţine din
partea Naţiunilor Unite recunoaşterea calităţii sale de cobeligerantă; o
•
îmbunătăţire a condiţiilor privitoare la limitarea armamentului, a forţelor
sa,le armate; reducerea cererilor de reparaţii şi restituiri la nivelul stabilit
prin Convenţia de armistiţiu; dreptul de a dispune de întreaga libertate a
politicii sale economice ş.a. Declaraţia exprima totodată satisfacţia guvern ului român pentru felul în care au fost soluţionate problemele teritoriale
Ordinea de prezentare fiind: Italia 10 august. România 12 august, BulgaUngaria 1-1 august, Finlanda 15 aug~ ,.Universul" din 13 august 1946.
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şi de graniţ[1 în partea de N-V a ţării 13 şi preciza că problemele privind
regimul Dun:'1rii nu intră în competenţa Conferinţei, el urmînd să fie
stabilit de ţările riverane.

2. CONFRUNTARI POLITICO-DIPLOMATICE lN JURUL
PROIECTULUI TRATATULUI DE PACE CU ROMANIA
Delegaţia română

a fost confruntată din primele momente ale presale la Paris, cu problemele nodale, cum erau cele teritoriale, considerarea datei de 23 August ca început al participării României la răz
boiul antihitlerist, aşa cum de altfel .era inserat şi în Convenţia de Armistiţiu şi recunoaşterea cobeligeranţei. După discuţii ample, în aceste
chestiuni s-au obţinut numai recunoaşteri parţiale şi uneori contradictorii. Astfel, s-a acceptat să se înscrie în tratat că România, încă de la
24 august, a încetat toate operaţiile militare împotriva U.R.S.S., s-a retras
din războiul contra Naţiunilor Unite şi a rupt relaţiile cu Germania şi sateliţii săi, dar data participării active la război alături de Naţiunile Unite
a rămas - contrar realităţii - fixată în tratat, 12 septembrie 1944, adică
data la care s-a semnat Convenţia de armistiţiu. Şi aceasta, în pofida
recunoaşterii de către diferite delegaţii a participării României la război
încă din 23 august 1944. Astfel, A. I. Vîşinschi, adjunctul şefului delegaţiei Uniunii Sovietice, în cuvîntarea rostită la Conferinţă în ziua de 13 august, sublinia că „la 23 August 1944 politica externă a României a luat
o întorsătură hotărîtoare", că la acea dată „România a încetat complet
operaţiile militare împotriva Uniunii Sovietice pe toate teatrele de răz
boi, a ieşit din războiul împotriva Naţiunilor Unite, a rttpt legăturile cu
Germania şi sateliţii ei, a intrat în război de partea Naţiunilor Unite, împotriva Germaniei şi Ungariei".
Recunoaşterea statutului de cobeligeranţă a fost una din cerinţele
majore asupra căreia şi-a axat activitatea delegaţia română. De altfel,
această problemă a fost în atenţia guvernului român, a forţelor democratice în întreaga perioadă anterioară, fiind abordată cu cele mai diferite
prilejuri. Astfel, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 15 septembrie
1944, Lucreţiu Pătrăşcanu arăta că în discuţiile purtate la Moscova cu
prilejul semnării Convenţiei de armistiţiu „ni s-a afirmat de dl. Molotov,
ct1 asentimentul Americii şi Angliei, că această calitate ni se va recunoaşte în cadrul desfăşurării luptei, probabil după încheierea
armistiţiului şi într-un timp destul de scurt« 14 • Ulterior, la 22 noiembrie 1944,
devine cunoscut faptul că doi comandori americani, Wisner şi Berry,
ar fi declarat cu ocazia unui dineu. din ziua de 2 noiembrie 1944, că România ar putea fi considerată cobeligerant, dar în cercurile americane
sînt temeri că U.R.S.S. se va opune. La 3 ianuarie 1945, într-o convorbire
cu Burton Berry, reprezentantul S.U.A. la Bucureşti, C. Vişoianu, ministrul afacerilor externe al României a cerut participarea României la
zenţei

13 ln legăturll cu această problemă a se vedea hotărîrea Consiliului Miniştri
lor de externe ai marilor puteri din 7 mai 1941, care stabiliseră Yn ummimitate
;mularea dictatului de la Viena şi restabilirea frontierei dintre România şi Un.r;nria în limitele existente la 1 ianuarie 1938.
14
Arhipa I.S.I.S.P., fondul 13, dosarul nr. 119, fi1a 88.
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negocierile ce urmau să înceapă la Moscova între Ungaria şi Natit:nile
Unite şi a insistat, încă o dată, asupra cererii formulate anterior, de a se
recunoaşte cobeligeranţa. Burton Berry a apreciat această cerere ca fiind
justificată şi a promis că o va transmite guvernului sClU. La 24 ianuarie
1945, A. Eden, în cuvîntul rostit în Camera Comunelor a reliefat contribuţia României la război ca fiind substanţială, dar a evitat să se pronunţe
asupra dreptului de cobeligeranţă, iar ulterior, fiind interpelat în aceeaşi problemă, ministrul de externe britanic a dat un răspuns negativ.
La 9 februarie 1945, postul de radio „Vocea Americii" a apreciat elogios
efortul mHita-r al României în răz,boiuil antihitlerist, dar nu a fă1eut nici o
referire la atitudinea guvernului S.U.A. faţă de recunoaşterea statutului de cobeligeranţă. In aceste condiţii, primul ministru, N. Rădescu, într-o cuvîntare rostită la 11 februarie 1945, referindu-se la „o eventuală
acordare a cobeligeranţei" spunea: ,,Cobeligeranţa este·•un drept care tre-

buie sri fie acordat nu pc temeiul unor simpatii sau antipatii, ci ca un
drept ele necontestC!tw.,_
In privin1a Statelor Unite, din sursele de care dispun0m pîn:"i în prezent nu rezultă că la nivelul reprezer\.ţanţilor oficiali s-ar fi făcut vreo
declaraţie publică în această problemă. Oricum, soluţio:1;1rea cererii calităţii de cobeligerant, justificată pe deplin de actul de la 23 August 1944,
de marele efort uman si material făcut de popornl român în rii.zboiul
antihitlerist, avea o însemnătate deosebită nu numai sub aspectul recunoaşterii internaţionale a unei contribuţii unanim apreciate. dar mai alr-s
din punctul de vedere al statutului viitor al României în planul relaţii
lor mondiale, al raporturilor dintre drepturile şi obligaţiile Î!"lscrise în
Tratatul de pace.
Se impune a fi subliniat, de asemenea, faptul că cererea de recunoaştere a cobeligerantei României s-a bucurat de un anumit sprijin internaţional, atît în cadrul Conferinţei cit şi în afara ei, iar în ţar,'\ a foc::t
susţinută de întreaga opinie publică. In articalul intitulat Drepturile Ro- ·
mâniei, ziarul „Scînteia" arăta, de pildă, că schimbarea produsă în politica internă şi externă a Rorni\niei la 23 August 1944, încadrarea ei înc:1
din acel moment ca fartă combativă în războiul de eliberare dus de N::iţiunile Unite „îi dă dreptul să ceară recunoaşterea calităţii sale de cobeliaeranţă din partea Natiunilor Unite«rn şi, pP acest temei. să i se acorde
îmbunătăţiri substanţiale într-un sir dP problf'me C'a: limitarea
armamentului şi a fortelor ;:irmate. îmbunătMiri:>::i cl::rnzelor economicP etc.
Referindu-se la dreptul României de a obţine recunoaşterea cobeligeranţei şi la motivele care o justificau, organul central de presă al C.C. 111.
P.C.R. sublinia: ,,Atunci cînd este vorba de sîngele vărsat pentru o cauză
dreaptă,

nelalocul ei", mai ales că „aportul de sînge al
trupelor româneşti a fost mai mare decît al unor alte ţări", ostaşii români luptînd, · ,,nu numai pentru eliberarea teritoriulµi
lor naţional, ci .5i
,·
15

modestia

falsă

e

.'\ceste puncte de vedere. justificate de altfel, au fost i însă infirmate de

Conferinţă care deşi a acordat Italiei statutul de cobeligerantă, nu ;i. operat nici
o îmbunătăţire în conţinutul tratatului, acesta ră~înînd după aprecierea şefului
delegaţiei italiene: De Gasperi „tratatul a rămas a<'elaşi, al unui stat fascist învins•,

.,Univer~ul" din 12 nugust 1946.,
ie V. M. Molotov, Probleme de

politică externă, Bucureşti,

1951; p. 215-216.
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Ungaria şi
pentru izgonirea trupelor hitleriste din două ţări vecine
Cehoslo'Jac;a'·.
Cobeligeranta României a fost luată în dezbatere în şedinţa din 27
august 1946 a C0misiei politice şi teritoriale pentru România, comisie
formată din 31 de delegaţi re,prezentînd 12 state: Australia, Belorusia.
Canada, Statele Unite ale Americii, Franţa, India, Noua Zeelandă, Marea
Britanie, Cehoslovacia, Ucraina, Uniunea Sud-Africană şi Uniunea Sovietic,i.. Potrivit procedurii stabilite, această comisie avea un birou, format din patru pe:rsoane: Dimitri Manuilski (Ucraina), preşedinte, Navroji
Wadia (India), vicepreşedinte, Karel Lisicky (Cehoslovacia), raportor şi
Coulet (Franţa), secretar. Comisia îşi începuse lucrările la 16 august şi
acum, după zece zile, potrivit calendarului conferinţei, urma să discute
Preambulul proiectului Tratatului de pace cu România şi primele dou,i.
articole, asupra cărora delegaţia română formulase următoarele observaţii: a) în locul datei de 12 septembrie, prevăzută în proiect ca marcînd
începutul participării României la războiul antihitlerist să figureze data
reală, 23 auf111st, cuprinsă de altfel şi în Convenţia de armistiţiu; b) să c:-?
recunoască
României calitatea de cobeligerant şi c) să se adauge - la
c:fîrşitul aliniatului după cuvintele ,.a participat activ la războiul îmn0triva Germaniei" - cuvintele „şi Ungariei". Conform procedurii nici 0
propunere a unei ţări „ex inamice" nu putea fi supusă dfscuţiei decît
dacă era însuşită de către una din delegaţiile Puterilor Aliate şi Asociate, care urma s-o formuleze ca amendament propriu la proiectul de tratat şi, totodată, să fie sustinută de încă o delegatie. Primul care s-a referit la cererile României ·a fost delegatul ucrainean, profesorul N. Petrovski. El a combătut p:ropun,erea ca ziua de 2·3 august să fie inserat~
în tratat drept dată a întoarcerii armelor şi încadrării României în răz
boiul antihitlerist, afirmînd că „nu există nici o probă evidentă care să
,justifice această cerere". deoarece „pină la 23 August armata română s-a
bătut contra Armatei Roşii şi nimeni n-ar putea crede că în 24 de ore
s-a putut schimba o atitudine si un dispozitiv militar . ..". In încheiere,
delegatul Ucrainei a propus comisiei să respingă propunerea României
,..,, .. necor,,-:vnn,-;;;t,.,are ren1itritiV' 11 . Nf"m:-iih1înrl r-uvîn'tu[ nici un de]Pa:1-t.
deci neîndeplinindu-se cerinţa ca amendamentul propus să fie susţinut
de către încă o ţară membră a comisiei, prima cerere a României a
r.'i:zut. Oomuniicînrl rnn11Jatul, D. Manui'lski a făcut apel la delegati să~i
expună punctul de vedere asupra celorlalte chestiuni arătind: ,,Am crezut ·că TTcraino a aV1it intenti1mea de a cerP. dreptul de cobeliqeran+ă
pentru România. Aş vrea să ştiu dacă are de făcut vreo propuner„ îrr
acest sens" 18 . La acest apel, delegatul Ucrainei a luat din nou cuvîntul
arătînd următoarele: ,.Cred că se poate recunoaste această cobeligerantă.
bazat pe aportul considerabil adus de România în acest război" 19 • Aceast.:1 poziţie, favorabilă. a fost susţinută de către delegatul Cehoslovaciei,
~eneralul Heliodor Pika, care avea să revină asupra cobeligerantei R0mâniei în una din sedinţele Comisiei militare şi să declare: ,,Contrib'lţia armatei române la victorie a fost incomparabil mai mare decît aceea,
17

19
19

,.Scinteia" din 16 august 1946.
Arhiva M.A.E., fondul Conferinţa
Idem, filele 103-104.

Păcii,

dosar nr. 71, fila 102.
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de pildă, a Italiei, care a fost recunoscută ca stat cobeligerant. Proporţia
reiese mai bine dacă se ţine seama de numărul populaµei. România, cu
o populaţie de 14.000.000 de locuitori a aruncat succesiv în luptă de la
15 la 29 de divizii, în vreme ce Italia, cu 47.000.000 de locuitori, a putut
pune in linie numai 6 divizii. Iată o dovadă strălucită care nu poate fi
contestată. ln plus, armata română a capturat peste 135.000 de soldaţi
germani şi unguri, ceea ce reprezintă peste 10 divizii inamice ...
Cred că noi, militarii, vom da ce se cuvine României noi şi democratice, care din prima zi a ruperii cu Germania a aruncat în luptă contra Axei 1:ot potenţiialull său atlî-t Uirnlan ci"'t $i materiaJ. şi economic"'.
Reprezentantul Cehoslovaciei a adăugat cuvinte de recunoştinţă faţă
-..1e contribuţia şi sacrificiile armatei romane pentru eliberarea ţării sale,
.,cind peste 20 OOO de SO:lldlaţi români (peste 60 OOO) au murit eroic pentru libertatea popoarelor ceh şi slovac".
Prin cuvîntul delegatului cehoslovac se realiza condiţia ca cererea
României să fie supusă votului comisiei. Dar numai patru delegaţii, ale
Belarusiei, Franţei, Cehoslovaciei şi Ucrainei au votat pentru, iar celelalte opt delegaţii - Australia, Canada, AnglIB, Italia, Noua Zeelanda,
Uniunea Sud-Africană şi Uniunea Sovietică au votat contra20 • Drept urmare, justificata cerere românească a fost respinsă.
In continuare s-a pus în discuţie cererea României, referitoare la
adaosul de la sfiîrşitul ailiniatului 4, privind participarea sa la război şi
contra Ungariei. Această cerere a fost susţinută de reprezentantul Cehoslovaciei, care a arătat că se consideră obligat să recunoască în faţa comisiei efortul făcut de România şi în lupta contra Ungariei. Nemaifiind
nici un vorbitor s-a trecut la vot, care de asemenea a fost negativ, tot
in proporţia cunoscută: patru pentru, opt contra. Deosebirea faţă de
votul anterior, pentru că există o deosebire, era că locul Franţei la „pentru" a fost luat acum de Noua Zeelandă. Dată fiind însemnătatea problemelor discutate în această a patra şedinţă a Comisiei politice şi teritoriale pentru. Româniia, ţinută în PaJ.atul Luxa:nbourg, marţi 27 august,
sub preşedinţia lui D. Manuilski, prezentăm în continuare rezumatul
acestei şedinţe, aşa cum a fost întocmit de către secretariatul comisiei:
.,4. La Commission a re_jete, par huit voix contre quatre, un amendament
presente pal' la Delegation de l'Ukrazne et soutenu par la Delegation de
la Tchecoslovaquie, ajoutant au troisieme alinea du Preambule du projet
de Traite de Paix, les mots: ,,en tant que puissance co-beligerante". 5 .
.La Commission a rejete, par huit voix contre quatre, une proposition de
la Delegation Tchecoslovaque ayant pour objet d'adjoindre au troisieme
alinea du Preambule du projet de Traite de Paix, les mots „et la Hongrie"21.

Astfel au fost respinse unele din principalele cereri ale României
formulate în faţa Conferinţei de pace, ceea ce s-a răsfrînt asupra celorlalte clauze ale tratatului. Au mai rămas însă speranţe că în problema
cobeligeranţei se vor mai putea aduce modificări la Conferinţa miniştri
lor de externe ai marilor puteri care urma să definitiveze Tratatul de
pace.
• Arhiva M.A.E., loc. cit., fila 102.
:n Recueil des Docwnents de la Conference de Paris,

tom. II,

p. 187-188.
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articole adoptate în unanimitate de Consiliul

miniştrilor afac-?-rilor externe, încă la 7 mai 1946, era cel care preciza:
„Hotărîrile Sentinţei de la Viena din 30 august 1940 sint declarate nule
şi neavenite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită
prin
articolul de faţă, astfel cum exista la 1 ianuarie 1938". Această formulare, care nu lăsa nici un fel de echivoc, va fi aprobată de Conferinţa de
pace şi reluată apoi ad litteram în Tratatul de pace, semnat la 10 februarie 1947. Se consfinţea astfel, printr-un act juridic internaţional, o
rc'alitate de fapt, întemeiată pe cele mai sacre drepturi istorice ale po-

porului român.
In expozeul făcut de şeful delegaţiei României, Gheorghe Tătărescu,
în şedinţa plenară a Conferinţei din 13 august 1946, se releva că recunoaşterea drepturilor inalienabile ale României asupra părţii de nord a
Transilvaniei, ,,smulsă patriei române prin violenţă şi constrîngere, pune

în sfîrşit capăt pentru
victimă a fost poporul

vecie opresiunii îndelungate şi repetate a cărei
român. Pronunţată în numele justiţiei şi în acelaşi timp sîntem convinşi - în numele sacrificiilor consimţite de întreaga naţiune română, această hotărire deschide perspective serioase unei
colaborări fecunde între poporul român şi poporul maghiar şi promite
s{ se stingă ultimele focare de agitaţii, care au împiedicat pînă astăzi
stabilirea unor relaţii amicale între aceste două popoare" 22 .
Reluînd aceste idei şi subliniind că meritele şi sacrificiile poporului
român în lupta împotriva fascismului sînt apreciate de toate puterile
aliate şi asociate, în şedinţa plenară a Conferinţei din 10 octombrie 1946,
şeful delegaţiei sovietice, V. M. Molotov, declara: ,,Este suficient să spu-

nem că noi toţi recunoaştem că este necesar şi drept ca Tratatul de pace să
rezolve problema Transilvaniei de Nord într-un mod care să corespundă
intereselor naţionale vitale şi dorinţelor poporului român"~:i_
Dar hotărîrea celor patru miniştri de externe, prima adoptată în
unanimitate, ca şi declaraţiile de susţinere a acestei hotărîri exprimate
în Conferinţă, au fost criticate cu violenţă de către delegaţia ungară
aflată la Paris ca şi de către importante cercuri politice de la Budapesta.
La Paris Janos Gyon,gyosi, ministrul de externe ail Ungariei, în C'Uvîntul său din plenara Conferinţei care a avut loc la 14 august, a formulat deschis pretenţia de a se anexa la Ungaria o suprafaţă de 22 OOO kmt
din teritoriu românesc. Aceste cereri revizioniste au stîrnit vii reacţii
atît în cadrul Conferinţei cit şi în afara ei, contribuind la sporirea animozităţilor deja manifestate şi la prelungirea lucrărilor.
Ştirile referitoare la pretenţiile teritoriale ungare au fost
înregistrate de opinia publică din România cu adîncă revoltă, după cum remarca „Scîntela", considerîndu-le „ecoul unui glas -pe care, spre binele
poporului maghiar însuşi îl credeam amuţit pentru totdeauna" . .,Scinteia"
exprima, totodată, sentimentele de amărăciune şi de regret pentru readucerea în faţa Conferinţei a unei „probleme închise", ,,definitiv şi drept

rezolvate",

şi

releva dorinţa de edificare a unor raporturi prieteneşti, de
între cele două ţări, precum şi hotărîrea fermă a Româ-

bună vecinătate

Recueil des Documenta, op. cit., p. 209.
za Idem, tom IV, p. 161.
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mei de a respinge „orice încercare de a repune în discuţie dreptm ile
sale asupra Ardealului" 24 •
In presă, în declaraţii şi cuvîntări publice ale militanţilor P.C.R. şi
ai celorlalte forţe politice democratice, inclusiv reprezentanţii naţionali
tăţii maghiare din România, s-a arătat că pretenţiile teritoriale ale Ungariei: ,,ar ascuţi antagonismele între naţionalităţile conlocuitoare şi popoarele ambelor ţări", că „orice cedare de teritorii din corpul unitar al
Transilvaniei nu rezolvă problema relaţiilor şi a convieţuirii paşnice între cele două popoare, ci creează antagonisme şi mai mari în dauna democraţiei, a păcii şi securităţii în centrul Europei" 2".
O condamnare deosebit de aspră a revizionismului unguresc este
cuprinsă şi în documentul intitulat: ,,Poziţia Partidului Comunist Român
faţă de curentele şovine şi revizioniste" prezentat la Plenara lărgită a
C.C. al P.C.R. din 6-7 iunie 1946: ,,Nesocotind drepturile şi libertăţile
acordate naţionalităţilor conlocuitoare de către guvernul dr. Petru Groza,
revizioniştii unguri urmăresc nu apărarea intereselor economice, politice,
sociale şi naţionale ale populaţiei maghiare din Transilvania, ci satisfacerea pretenţiilor teritoriale ale reacţiunii maghiare" 26 • In atmosfera generală antirevizionistă, speranţele reacţiunii ungare de a redobîndi
cel
puţin o parte din Transilvania aveau să se spulbere însă repede. In ~edinţa Comisiei politice şi teritoriale pentm Tratatul de pace cu Ungaria
din 28 august 1946 cererile din memoriul delegaţiei maghiare, care relua ideile expuse în faţa întregii conferinţe la 14 august, nu au fost
adoptate, -constatîndu-se că nimeni nu doreşte să ·ie susţină. S-a acceptat totuşi ca această problemă să fie reluată în Comisia Politică şi
Teritorială pentru România. Intrebat de corespondentul special „Agerpres" dacă vreo delegaţie şi-a însuşit amendamentul maghiar referitor la
Transilvania, D. Z. Manuilski, preşedintele comisiei a dat următonil riispuns: ,,Acest amendament nu s-a discutat, dar după părerea· mea nu cred
să fie vreuna din delegaţii care să-l susţină. Afară de delef!aţia maghiară,
bineînţeles". Acelaşi corespondent transmitea din Paris că potrivit unor
„informaţii din cercurile maghiare, nu toţi membrii guvernului maqhiar
şi nici toate partidele nu au fost de acord cu poziţia lui VIJăngyăsi((.
Aşa cum rezultă însă din analiza documentelor maghiare precum şi
a unor lucrări apărute în această ţară, încă din octombrie 1944, un membru al debegati,ei un,:?"are oare trecuse linia fron'tu'l'ui pentru a discuta ru
sovieticii condiţiile de armistiţiu a făcut partenerilor de discuţie prop•.1nerea ca „pînă la încheierea tratatelor de pace, regiunile unqureşti aflote
pe teritoriile statelor succesoare fRomânia, Cehoslovacia şi Iugoslavia
- n.n.] să rămînă în cadrul Un9ariei" 21 .
Temperată un timp de desfăşurarea războiului pe teritoriul s.1u, politica revizionistă a cercurilor politice din Ungaria a reizbucnit din nou
în timpul campaniei electorale din anul 1945 cînd toate partidf'le politice se .a-rătau excesiv de .preocupate de soarta ungurilor de peste hot.8re ..
şi

24

„Scînteia" din 18

2"
26

Ibidem.
Idem, din 8 iulie 1946.
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Referitor la poziţia Partidului Comunist Ungar, unii
vecină afirmă că şi C.C. al P.C.U. considera că „soarta

istorici din ţara
ungurilor care
tr(tiesc dincolo de graniţele ţării nu este încă decisă şi că aceasta depinde
de rezui.tatele obţinute de P.C.U. în alegerile generale, rezultate care vor
influenţa ce se va întîmpla cu ungurii de peste hotare şi pe unde vor
trece graniţele ţării":! 8 •
Faptul că P.C.U. îşi includea în programul său electoral problema
„ungurimii de peste hotare" nu era surprinzător în atmosfera politică a
Un~~~riei anului 1945 cînd partidele de opoziţie începînd cu Micii Agrarieni şi terminînd cu Social-Democraţii îşi făceau din problema naţio
nalu o preocupare principală. Astfel; reprezentanţi ai P.S.D.U. au discut;,t cu o serie de personalităţi ale Partidului Laburist, problema interprct~'rii în favoarea Ungariei a convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944, iar Na~y Ferenic, fruntcl-'?ul midfor agrarieni şi viitor prim
mhistru al Ungariei, în cadrul vizitelor făcute la Moscova, Londra şi
Washington, a dezbătut aceleaşi probleme, ale modificării în favoarea
Ungariei a prevederilor propriului armistiţiu în sensul cuprinderii în
graniţe!~ Ungariei şi a ungurilor de peste hotare sau cel puţin a unei
pdrţi din aceş'tia 29 .
Bătălia principală a naţionaliştilor de la Budapesta a fost declanşată
insă în timpul lucrărilor celei de-a treia Conferinţe a Miniştrilor de Externe care avea loc în etapa pregătitoare a Conferinţei de la Paris şi în
1,rima fază a desfăşurării lucrărilor conferinţei de pace.
In urma publicării proiectului tratatului de pace cu Ungaria, proiect care, potrivit relatărilor unor publicaţii din această ţară, a fost primit de opinia publică maghiară „cu o durere şi o dezamăgire profundă",
„ca un proiect grav şi nedrept", se fac încercări de analiză mai realistă
a cac1ze,lor reale oare puneau, în adevăr, Ungariia într-o situaţie dificilă în
faţa Conferinţei de pace. Organul de presă social-democrat „Nepszava",
spre pildă, critica orientarea politicii externe a Ungariei, care potrivit
opiniei sale „putea să fie condusă, în linii mari, cu multă competenţă({
~i menţiona consecinţele grave ale faptului că „în ultimii douăzeci şi
cinci C:.e ani Ungaria se aflase pentru a doua oară de partea imperialismului 9·erman şi a rămas timpul cel mai îndelungat alături de aceasta,
cit şi motivului că nici acum - [în 1946] - clasa dominantă nu se debarasează cu hotărîre de trecut, continuă să calomnieze şi să submineze
democraţia maghiară'' 30 • Cu toaite a-cestea aprecia ziarul - se putea
face mai mult pentru ameliorarea situaţiei externe a Ungariei şi oferea
ca exemplu acţiunile întreprinse de social-democraţi, care „de la Moscova pînă la Washington, au cutreierat într-una lumea ca să cîştige prieteni":11. In aceeaşi chestiune, Vasarihelyi Mhldcxs, în artit:olul intibtl.La.t Rezultatele Conferinţei de pace de la Paris, publicat în revista „Tarsadalmi
Szemle", arată că Ia prima punere a problemei, din cei 13 membri ai
28

p. 53.

~~

p. 356.
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comisiei, nici unul nu şi-a însuşit pretenţiile de revizuire a graniţei româno-ungare. Ba se părea că în această problemă nici nu vom fi ascultaţF12. ,,Delegaţia ungară a făcut mari eforturi pentru a putea să-şi expună cel puţin verbal
punctul său de vede.re. Ministrul de externe,
Gyongyosi şi tovarfuşul Gtero au făcut o vizită lui StancovilCi şi lui Puşkin.
ambasadorul U.R.S.S. la Budapesta şi într-adevăr am reuşit s[1 obţinem
audienţă".

Abordînd aceleaşi probleme din unghiul de vedere al atitudinii pe
care Ungaria, spre deosebire de România, a avut-o faţă de Germania,
ziarul „Szabad Nep", în articolul Pacea maghiară şi Partidul ComZLnist,
an'ita adevăraţii vinovaţi de situaţia în care fusese adusc'i Ungaria ,.în primul rînd, regimul din trecut, guvernele din timpul războiului.
Horthy Miklos şi clica lui" - releva necesitatea întăririi democraţiei în
Ungaria, ca o condiţie a îmbunătăţirii relaţiilor ei internaţionale. Făcînd
insă concesii campaniei revizioniste, agitată de cercurile reacţionare
şi
adoptînd formula „nu tot, dar ceva", organul de presă al P.C.U. scria:
,,Ştim că România a contribuit cu armele la victoria împotriva lui Hitler,
iar noi numai prin muncă. Dar, în numele ajutorului pe care l-au acordat muncitorii şi ţăranii maghiari Armatei Roşii, cerem interpretarea in
favoarea noastră a punctului referitor la Transilvania din Convenţia de
armistitiu sovieto-română ( 33 •
Formulată, chipurile, în numele prieteniei româno-maghiare şi a
intereselor democraţiei din ambele ţări, această cerere contravenea poziţiei princi;piail,e şi rea~iste a Partidului Comunist Ungar, afirmată în timpul războiului, prin care se condamna Dictatul de la Viena şi se pronunţa pentru soluţionarea definitivă şi în spirit etic a diferendului artificial creat de Hitler şi Mussolini între cele două ţări.
Astfel, la 22 mai 1944, postul de radio „Kossuth", aparţinînd comuniştilor maghiari, declara: ,,Nu avem nici un drept etnic de a menţine
cu forţa ţinuturile pe care le-am răpit de la cehi, sîrbi şi români, astfel
Cel argumentul că în cazul ieşirii din război, Slovacia, Croaţia şi Români.a: ne-ar ataca nu are nici un sens, căci nici aşa nu vom putea p[1stra
teritoriile care ne-au fost atribuite de către nemţi". Pentru atitudinea
adoptată în această problemă este concludent următorul pasaj din Apel ul adresat la 7 septembrie 1944 de radio ,,Kossuth", în numele partidului comunist şi al Frontului Ungar (Uniunea antifascistă a partidelor demOCT'atice ungare Hega,le. crea.tă din iniţiativa comuniştilor în mai 1944):
„Noi am accentuat întotdeauna că sentinţa de la Viena nu constituie o
~sursă de drept privitoare la Transilvania. Dimpotrivă, cine a primit un
teritoriu în dar de la Hitler, poate socoti cu siguranţă că îl va pierde,
mai curînd sau mai tîrziu. Am pretins ca Ungaria să declare fără valoare sentinţa de la Viena. "Dar ca şi cum am fi vorbit unor pereţi!" 34
Departajînd poporul maghiar, animat de sentimente antifasciste şi
democratice, de politica reacţionară şi şovină a claselor dominante, comuniştii unguri cereau oamenilor muncii, tuturor forţelor sociale progresiste, şi antinaziste din Ungaria să militeze pentru o apropiere între
1

32
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popoarele vecine, pentru lichidarea animozităţilor provocate de consepolitice revizioniste promovate de cercurile guvernante reac-

cinţele

ţionare.

Aluziile făcute în presa din Ungaria, ca şi în demersurile diplomatice ale guvernului acestei ţări în preajma şi în timpul Conferinţei de
pace, la Convenţia de armistiţiu între guvernul României şi guvernele
U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii, semnată la Moscova la 12 septembrie 1944, porneau de la cele două rezerve pe care articolul 19 al acestui document le cuprindea, cu privire la întinderea teritoriului ce urma
să fie restituit României şi confirmarea hotărîrii respective prin tratatul de pace35 . Aceste rezerve, ca şi măsura luată de comandamentul militar sovietic la începutul lunii noiembrie 1944, de înlăturare în unele
judeţe din partea de nord a Transilvaniei a autorităţilor româneşti, instaurate după eliberare, au deschis ulterior cercurilor politice din Ungaria posibilităţi de manevră, făcîndu-le să spere că s-ar putea obţinein
terpretarea textului articolului 19 al Convenţiei de armistiţiu dintre
România şi Naţiunile Unite în favoarea Ungariei. Din conţinutul Convenţiei de armistiţiu cu Ungaria, semnată la Moscova la 25 ianuarie 1945
rezultă însă că marile puteri ale coaliţiei antihitleriste nu erau dispuse
să dea cîştig de cauză pretenţiilor teritoriale maghiare.
Articolul 2 al
convenţiei preciza că „Ungaria a acceptat obligaţia de a evacua, în limitele frontierelor ungare existente la 31 decembrie 1937, toate trupele şi
toţi funcţionarii unguri din teritoriile Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi României, pe care aceasta le ocupase, ea a acceptat, de asemenea, să abroge
dispoziţiile legislative şi administrative relative la anexarea sau Î'11,COTporarea la Ungaria a teritoriilor cehoslovace, iugoslave şi române", iar
alt articol 19, stipula că: ,,Sentinţa arbitrară de la Viena din 2 noiembrie 1938 şi sentinţa de la Viena din 30 august 1940 sînt declarate de
către cei prezenţi, nule şi neavenite" 36 • Cam în aceeaşi perioadă, adică
în preajma Conferinţei de la Yalta, Statele Unite şi Marea Britanie se
situau pe poziţia de a obţine în convorbirile cu U.R.S.S. o soluţie care
să dea o
oarecare satisfacţie pretenţiilor Ungariei. Sesizînd faptul că
lipsa de fermitate a guvernelor marilor puteri ale coaliţiei antihitleriste
f1avorizaise manevreie politico-di1plomatice u~are, istoricul şi juristul
american John Campbell, fost membru al delegaţiei S.U.A. la Conferinţa
de pace, scria că: ,,Guvernul sovietic părea hotărît să confirme dreptul
României asupra întregii Transilvanii", ceea ce şi făcuse la 13 martie
1945, cînd acceptase instaurarea oficială a administraţiei româneşti în
acest teritoriu şi reintegrarea lui în graniţele statului român, dar - observa autorul american - ,,reprezentantul sovietic la Budapesta nu şo
văie să vorbească despre posibilitatea de a face ceva pentru a satisface
cerinţele Ungariei, însă la Londra şi la Paris (la sesiunile Consiliului miniştrilor afacerilor externe n.n.) delegaţia sovietică a sprijinit România"37.
35
38
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Conform hotărlrii unanilme adoptate de Con.siaiul miniştrilor af.a,cerilor externe la 7 mai 1946 privind anularea Dictatului de la Viena şi
restabilirea graniţei apusene a Româniel, pe traseul existent la 1 ianuarie 1938 la Conferinţa de pace nici una dintre marile puteri nu s-a pronunţat în favoarea pretenţiilor teritoriale maghiare, acestea fiind respinse
de comisia politică şi teritorială pentru Ungaria la 20 august 1946. Profitînd însă de neatenţia unor delegaţii şi de neînţelegerea reală a situa1ici din partea altora, reprezentanţii Ungariei au reuşit să determine reluarea discuţiei asupra cererilor lor. Astfel, la propunerea delegaţiei Australiei, s-a stabilit o procedură de lucru în comun a comisiilor politice şi
teritoriale pentru România şi Ung.aria, cu invitiarea reprezentanţilor celor
două ţări. Ca urmare, în perioada 31 august 5 septerrnhrie 1946 au
avut loc şedinţe ale Comisiilor politice şi teritoriale respective, reunite,
în prezenţa delegaţiilor României şi Ungariei, care şi-au expus, •;uccesiv,
punctele de vedere. Primul a fost audiat P,H Auer, ambasadorul Unqariei la Paris. El a prezentat vechile cereri, dar axe mai reduse, limitîndu-se la una pe care o socotea modestă - 4 OOO km 2 din teritoriul României, incluzînd oraşele Arad, Oradea, Salonta, Carei şi Satu-Mare.
Concomitent, delegatul maghiar a reluat atacurile la adresa Tratatului
de la Trianon şi a criticat politica guvernului român în problema naţio
nalituţilor conlocuitoare. Odată cu multe informaţii istorice eronate, Pal
Auer a pretins că noua cerere a delegaţiei ma[Ihiare „avea caracterul
unei sim;pl€ ,reajustări de frontieră, corespunzăbare realităţii etni·ce" 3 ~.
Delegaţia română a putut- spulbera cu uşuriniă aserţiunile lui Auer.
Expunerea şefului delegaţiei rcmâne din 2 septembrie 1946 a cuprins o
temeinică argumentare, bazată pe date istorice, etnice şi economice, precum şi pe concluziile rezultate din activitatea comisiei internaţionale care
studiase problema frontierei româno-maghiare în vederea încheierii tratatelor de pace de la sfîrşitul primului război mondial, demor.c;trîndu-se
lipsa de consistenţă a concepţiei susţinute de delegaţia maghiarJ.
„Frontiera româno-maghiară stabilită, atît prin Tratatul de pace de
la Trianon, cît şi prin proiectul de tratat în discuţie, arăta reprezentrmtul României, ,,este o frontieră etnică((, Transilvania fiind leagănul însuşi al naţiunii române şi „care, în ciuda vitregiei vremurilor a ştiut să
rămînă o provincie românească, populată ieri ca şi astăzi de o majoritate românească".
,.Pentru această frontieră", continua diplomatllll. român, s-au pronunţat înc[1 din 1919 experţi americani, englezi şi francezi care
după
luni de studii au ajuns la aceleaşi concluzii cu cele ale diplomaţilor".
Acad. Mokkai lilszlJ6, specialistu[ Academiei de ştiinţe din Budapesta în
problemele „Colonizării Transilvaniei", a ajuns însă la un alt punct de
vedere, pentru noi straniu şi curios. El afirmă că la sosirea ungurilor în
Transilvania era aici o populaţie slavă condus.1 de un şef numit Ghiula
(Gelu), urmaşii daoo-romanilor, afirmă mai departe ,,speci:alistul" ungar,
„fiind retraşi încă din timpU'l lui Aurelian SiJ)re sud-vest, pe teritoriul
Albaniei de astăzi" 39 •
38
39
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Delegaţia română a arătat cît de greşită era informaţia
delegaţiei
ungare potrivit căreia unirea Transilvaniei cu România s-a produs „fără
consultarea populaţiilor interesate". In adevăr, asemeni altor naţiuni
subjugate de imperiul austro-ungar, angajate în marele act istoric al
emancipării, al realizării idealului naţional, la deschiderea Conferinţei
de pace de la Paris din 1919-1920, România era de fapt şi de drept stat
naţional unitar, constituit pe teritoriul locuit dintotdeauna de
români.
Actele fundamentale cu valoare de lege, care consfinţeau. aceasta, erau
hotărîrile colective plebiscitare din 1918, precum şi tratatele de alianţă
din 1916, în baza cărora România participase la primul război mondial
şi care promiteau satisfacerea dezideratului unitliţii naţionale 40 . Reamintind declaraţia de autodeterminare a românilor, adoptată la Oradea, la
12 octombrie 1918 şi citită peste cîteva zile, la 18 octombrie, în Parlamentul din Budapesta, precum şi Hotărîrea Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia de Ia 1 docembrie 1918, delegaţia României a ţinurt să sublinieze că, date fiind aceste fapte, Tratatul de pace semnat la Trianon la
4 iunie 1920 nu a făcut altceva decît să recunoască actul istoric de unire
a Transilvaniei cu România. In consecinţă, delegaţia română s-a opus cu
,hotărîre cererii de a ceda cei 4 OOO kru.2 ceruţi de Ungaria, cu atît mai
mult cu cit aceasta ar fi însemnat şi „o decapitare economică, feroviară,
culturală ~i religioasă a Transilvaniei apusene". In legătură cu starea de
spirit a cetăţenilor români de naţionalitate maghiară, prezentată fals de
delegatul Ungariei, delegatul român a adus la cunoştinţă Rezoluţia Comitetului Executiv Central al Uniunii Populare Ungare, reunit între
15-18 noiembrie 1945 la Tîrgu Mureş, care proclama: .,Nu putem aproba
nici-o încercare, fie că vine din partea ungară, fie din partea romârn.i,
care să creeze din nou în Transilvania, prin mijloace similare celor ce
au dus la Arbitrajul de la Viena, un focar de război în slujba reacţiunii
internaţionale" 11 • In aceeaşi rezoluţie, după ce se sublinia că „rezolvarea
1

problemei naţionale din Transilvania nu este o problemă de frontieră, Ci
realizarea efectivă a întăririi democraţiei, a egalităţii in drepturi naţio
nale", se exprima recunoştinţa faţă de guvernul României prezidat de
dr. Petru Groza „pentru eforturile ce le face în scopul asigurării drepturilor noastre politice, atît pentru posibilităţile ce ne oferă de a ne instrui în limba noastră maternă, cît şi pentru protecţia intereselor noastre
economice".
Un punct de vedere asemănător a fost exprimat şi de dr. Petru Groza
la încheierea şedinţei Consiliului de miniştri din 1 februarie 194 7, cînd
guvernul român a analizat prevederile Tratatului de pace în forma lui
definitivă. ,,Tratatul de pace arăta premierul român are şi părţi de
lumină şi părţi umbrite. El consfinţeşte odată pentru totdeauna drepturile asupra hotarelor neatinse ale Ardealului. Acordul acesta Cil caracter
istoric de reîntregire a Transilvaniei este o operă cu care se mîndreşte
guvernul nostru". Reţinînd şi faptul că Tratatul cuprinde şi sarcini grele,
dar acestea vor trece, ,,Ceea ce rămîne însă" - sublinia amintitul om
politic român - ,,ţara ca o unitate Cil hotarele ei aşa cum sint," ţara care
40
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„Anale de istorie" nr. 3/1976, p. 44-57.
„Vilagossag~ din 21 noiembriit 1945.

GHEORGHE

456

ŢUŢUI

„este deajunsă temelie pentru ca să păşim uniţi la reconstrucţie, pentru
ca să creăm conditii de viată nouă pentru poporul nostru şi pentru naţionalităţiie conlocmitoare" 42 •(s.n.).
GHEORGHE
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CONFRONTATIONS POLITIQUES-DIPLOMATIQUES A LA CONF:E:RENCE
DE PAIX A PARIS, 1945

(Resume)
On analyse du point de vue •politique-diplomatique quelques aspects des
aonfrontations produites aux negociations pendant la Conference de paix a Paris
(le 29. juillet - 15. octobre 1946), ou on a debattu de nombreuses qu1est1ons extremement compliquees que la deuxie.~e guerre mondiale a teste sur !'Europe et
Je monde entier.
On examine attentivement Ies ,confrontations concernant Ies tâches de la
·Conference, Ies regles de procedure, · ceHes politiques-'diplomatiques ;i propos du
projet du Traite de paix avec la Roumanie, ou Ies problemes territoriales etaient
d'une importance majeure, la reconnaissance du statut de cobelligerance, tout cela
d'une certe importance dans la redaction finale des documents de la Conference de
paix de Paris.
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