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Dna Maria G. BRĂTIANU 

 

Fiica marelui istoric român George Brătianu, după ce a urmat cursuri de istorie la Sorbona şi la Collège 
de France, s-a ocupat în particular de publicarea diverselor lucrări ale părintelui său, martir decedat 
precum se ştie în temniŃa dela Sighet după ani de închisoare fără a fi fost nici judecat, nici condamnat. 

Comentează cartea sa publicată recent, cu titlul evocator : 

L'ACCORD CHURCHILL - STALINE DE 1944  

(L'arrangement) 

(Rezumatul ideilor propuse) 

   Analizând, pe bază de documente şi lucrări, chestiunea teribilului acord din octombrie 1944 prin care a 
fost cedat Uniunii Sovietice Estul european, Dna Brătianu se întreabă în primul rând : de ce şi cum a 
ajuns Churchill să ia o asemenea iniŃiativă ? Apoi în ce măsură, hotărârea fiind luată, putea ea oare fi 
socotită rezonabilă? Pe de altă parte, a fost el bine interpretat de fiecare participant ? 

   După unii analişti ai acestei perioade, acordu1 nu a avut nici-o influenŃă asupra desfăşurării următoare 
a evenimentelor, deoarece, având în vedere configuraŃia politico-militară locală în acele clipe 
aranjamentul nu făcea decât să exprime o realitate inconturnabilă. 

   Putem presupune prin urmare că au fost poate ocazii pierdute - în special din partea Statelor Unite - 
care ar fi putut exercita cu mai multă autoritate o presiune suficientă pentru a atenua, eventual, 
amploarea angajamentului luat de Churchill. 

   În prezenŃa acestor întrebări contradictorii unii comentatori consideră că astăzi, după mai bine de o 
jumătate de secol, bogat în evoluŃii multiple şi de mare amploare, chestiunea nu ar mai fi de actualitate. 
Eroare, deoarece cunoaşterea corectă a episoadelor trecutu1ui reprezintă fermentul indispensabil unei 
bune interpretări a prezentului şi deci o bază solidă de reflecŃie pentru a gândi viitorul. 

   Cred că este în interesul tuturor să ne aplecăm asupra acestui trecut tragic pentru a încerca să lăsăm 
generaŃiilor care nu au cunoscut direct această epocă, o imagine cât mai limpede asupra ei. 

M.G.B. 

 


