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Activitatea Lega iei române la Londra
(1946-1948)
Mihaela Diaconu*

Abstract: The study analyses the Romanian Legation activity at London, in
context of international events that have followed World War II, since 1946, when
a Romanian Diplomatic Mission was set up, until 1948, when Romania has entered
under the influence of the Soviet Union. Before the internal political changes in
our country from 1948, the Romanian Legation’s main objectives were to restore
diplomatic and commercial relations between Romania and Great Britain, but
after the communist took over, Romanian Legation focused on Great Britain’s
reactions towards new Romanian realities.
Keywords: Legation, economy, Romania, Great Britain, relations.

Dup încheierea celui de-al Doilea R zboi Mondial obiectivele esen iale
ale activit ii României pe plan interna ional erau stabilirea i normalizarea
raporturilor diplomatice cu Puterile Aliate cât mai repede posibil, ini iativa relu rii
leg turilor diplomatice venind atât din partea statelor vestice, cât i a celor estice,
mai ales din partea României, interesele fiind asem n toare de ambele p r i:
economice, comerciale sau politice.
Acest articol î i propune s analizeze activitatea Lega iei Române la
Londra, în contextul evenimentelor interna ionale care s-au succedat în perioada
postbelic , începând din momentul înfiin rii unei Misiuni diplomatice române la
Londra i pân în momentul prelu rii puterii de c tre comuni ti în România. În
opinia mea, Lega ia Român la Londra a avut ca principal obiectiv, pân în
momentul schimb rii regimului politic în România, restabilirea leg turilor între
cele dou state, atât pe plan diplomatic, dar mai ales economic, cât i încercarea de
a schimba opinia oficialilor englezi cu privire la faptul c în România func ioneaz
un regim politic democratic.
Atât Marea Britanie, cât i oficialit ile române, doreau reluarea leg turilor
comerciale întrerupte în timpul r zboiului. Interesele Angliei în România, din
*
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punct de vedere comercial, erau legate în special de petrol i de produsele agricole
române ti, având nevoie, totodat , i de o pia de desfacere pentru produsele
industriale britanice, iar România, la rândul ei, c uta o solu ie pentru refacerea
economic a rii, grav afectat în timpul r zboiului, iar solu ia g sit era aceea de
a relua leg turile comerciale de dinainte de r zboi.
Dup schimbarea regimului politic de la Bucure ti, Lega ia Român de la
Londra, pe fondul orient rii politicii sale externe c tre Uniunea Sovietic , a
încercat s combat efectele ac iunii de protest asupra regimului prin diferitele
articole ap rute în pres sau declara ii ale oamenilor politici englezi, prin
intermediul unui Buletin de pres , acesta având un rol propagandistic, realizânduse astfel popularizarea realiz rilor regimului i c situa ia din România nu este cea
descris . Îns , ac iunea principal a reprezentat-o urm rirea cu foarte mult interes a
reac iilor Angliei fa de noile schimb ri, în plan politic, din România.
Statutul politic i juridic al României, dup ie irea din r zboi, era stabilit de
prevederile Armisti iului semnat la 12 septembrie 1944. Textul documentului
stipula, printre altele, c se va institui o Comisie Aliat de Control, care avea ca
principal obiectiv urm rirea aplic rii armisti iului i care î i va desf ura
activitatea pân la semnarea Tratatului de Pace1. Marile Puteri Aliate i-au trimis
fiecare reprezentan i politici în cadrul Comisiei, prin intermediul c rora se realiza
primul pas în restabilirea leg turilor întrerupte în momentul intr rii României în
r zboi al turi de Germania hitlerist , Marea Britanie fiind reprezentat la
Bucure ti, în cadrul Misiunii Militare Britanice, de c tre vicemare alul for elor
aeriene, Stevenson2, i de c tre Ian Le Rougetel în cadrul Misiunii Politice
Britanice3. Influen a sovietic era vizibil în cadrul Comisiei de Control Aliate,
cele dou state occidentale, SUA i Marea Britanie, fiind, deseori, date la o parte
de c tre reprezentan ii sovietici.
Reluarea leg turilor la nivel diplomatic, între Anglia i România, era
împiedicat de situa ia politic intern româneasc , care determina ca Anglia s nu
recunoasc guvernul dr. Petru Groza (instituit la 6 martie 1945 cu ajutorul Uniunii
Sovietice f r acordul celorlal i doi alia i din Comisie, SUA i Marea Britanie), pe
1

Ion P troiu, Valeriu Florin Dobrinescu, Anglia i România între anii 1939-1947, Editura
Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1992, p. 239.
2
România. Via a politic în documente 1945, Arhivele Na ionale ale României, Bucure ti, 1994.
3
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editor Dennis Deletant, Cavallioti, Bucure ti, 2005, p. 27.
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motiv c nu reprezint toate for ele politice din ar . Astfel, conform principiilor
stabilite în cadrul Conferin ei de la Yalta i, ulterior, celei de la Potsdam, în cadrul
c rora Marile Puteri hot râser c tratatele de pace vor fi încheiate cu guverne
democratice recunoscute de cei trei, România trebuia s asigure formarea unui
guvern care s reprezinte voin a întregului popor pentru a putea fi recunoscut pe
plan interna ional. Criza politic româneasc i-a g sit solu ia în cadrul întâlnirii
celor trei mini tri de externe ale Puterilor Înving toare, la 25 decembrie 1945, la
Moscova, unde s-a stabilit includerea în guvern a doi reprezentan i ai partidelor de
opozi ie, iar România trebuia s - i ia angajamentul privind respectarea libert ilor
cet ene ti, libertatea presei, etc. Acest Acord de la Moscova a stabilit practic
rela iile dintre guvernul român i guvernul britanic în anul 19464.
Imediat dup terminarea întâlnirii de la Moscova, Andrei Vî inski, Averell
Harriman i Archibald Clark Kerr, au mers la Bucure ti pentru a pune în aplicare
Acordul de la Moscova, respectarea acestuia fiind condi ie esen ial pentru
recunoa terea guvernului român de c tre Marea Britanie i SUA. La 5 februarie
1946, Le Rougetel, reprezentantul politic al Marii Britanii în România, trimite o
scrisoare ministrului de externe român, Gheorghe T t rescu, prin care îl
informeaz c , urmare a îndeplinirii unora dintre condi iile stabilite la Moscova,
guvernul Majest ii sale este acum gata s recunoasc guvernul român i s ia în
considerare persoanele care îi vor fi indicate în vederea numirii Reprezentan ei
României la Londra5. T t rescu îi comunic lui Le Rougetel c a primit scrisoarea
i îl propune pe Richard Franassovici ca reprezentant al României la Londra6. La
15 februarie 1946 guvernul Marii Britanii adreseaz o not guvernului român prin
care aprob numirea lui Franassovici la Londra7.
Acesta este contextul în care Londra accept un reprezentant politic român
dup întreruperea leg turilor diplomatice dintre cele dou state în momentul
al tur rii României coali iei hitleriste.
Richard Franassovici, reprezentantul României la Londra în perioada 19461947, va urm ri cu mare interes atitudinea Marii Britanii, în cadrul politicii sale
4

România. Via a politic în documente 1946, Arhivele Na ionale ale României, Bucure ti, 1996, p.
558.
5
Ibidem, p. 110.
6
Ion Calafeteanu (coord.), Cristian Popi teanu, Politica extern a României. Dic ionar cronologic,
Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1986.
7
România. Via a politic în documente 1946, Arhivele Na ionale ale României, Bucure ti, 1996, p.
110.
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externe, fa de celelalte dou Mari Puteri Aliate, Uniunea Sovietic i Statele
Unite al Americii. Un rol de mare importan , în aceast perioad , l-a avut i
ob inerea de informa ii privind lucr rile Comisiei Mini trilor de Externe, pentru c
aici se stabilea viitorul statut interna ional al României prin prevederile Tratatului
de Pace8.
Imediat dup sosirea sa la Londra, la sfâr itul lunii martie 1946,
Franassovici, care nu era un apropiat al comuni tilor, dar a dus o politic destul de
maleabil fa de ace tia9, în a teptarea primirii sale de c tre Bevin pentru
acreditarea sa în postul de ef al Misiunii Române la Londra, realizeaz o prim
vizit la Foreign Office având o întâlnire cu eful Departamentului Sud-Est
European. Acesta îi face o primire amabil , îns , a a cum va declara ulterior într-o
telegram trimis ministrului de externe, „se sim ea atmosfera de neîncredere fa
de guvern, deci i de mine”10, un motiv pentru aceast atitudine fiind i acela c
România era v zut ca un stat aflat, din ce în ce mai mult, sub influen a sovietic .
În convorbirea avut cu acesta se discut unele dintre cele mai importante
probleme ale momentului respectiv: lucr rile Mini trilor Adjunc i de Externe cu
privire la prevederile Tratatului de Pace i fixarea datei alegerilor din România.
Franassovici comunic în telegrama sa c tre T t rescu faptul c , în discu iile sale
cu reprezentantul Foreign Office-ului, a urm rit exact linia stabilit de c tre acesta,
încercând, totodat , s arate c informa iile primite de Londra, de la românii afla i
în exil, „sunt eronate i tenden ioase”11.
Nefiind înc primit de c tre Bevin, protocolul englez cerând ca activitatea
oficial a diploma ilor s înceap dup întâlnirea cu acesta12, Franassovici î i
continu neoficial activitatea, întâlnindu-se cu diferi i oameni politici printre care
ambasadorul Uniunii Sovietice la Londra13, Reeder, expertul american pentru sudestul european, sau Campbell, expertul pentru România, considerând prezen a lui
8

AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1945-1947, Dosar nr. 2, Telegram cifrat , nr. 386/29 martie 1946,
C tre Lega iunea din Londra.
9
Cezar Stanciu, Devota i Kremlinului. Alinierea politicii externe române ti la cea sovietic în anii
‘50, Editura Cetatea de Scaun, Târgovi te, 2008, p. 199.
10
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1945-1947, Dosar nr. 2, Telegram descifrat , f r num r, 28
martie 1946, De la Lega iunea din Londra.
11
Ibidem.
12
AMAE, fond Anglia, Problema 200-221/1950-1954, Dosar 221, Anglia 1950-1954, General,
Not , nr. 1, Serviciul presei.
13
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1946, Telegram descifrat , nr 2/30 martie 1946, De la
Lega iunea din Londra.
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în Anglia ca foarte important , având astfel prilejul de a prezenta oamenilor
politici, britanici i americani, i varianta româneasc asupra situa iei existente în
România14. Principalele teme abordate în discu iile acestora erau legate de
chestiunile importante ale Tratatului de Pace, precum: problema Transilvaniei,
statutul Dun rii sau prezen a Armatei Ro ii pe teritoriul României. Reprezentantul
României la Londra î i aduna informa iile legate de situa ia României în
negocierile Marilor Puteri din diferite surse, pe care el le numea de încredere,
încercând apoi s le confirme prin discu iile cu diferi i oficiali, unul dintre ace tia
fiind ambasadorul Uniunii Sovietice la Londra, pe care îl considera ca fiind unul
dintre sus in torii României, pentru ca mai apoi s trimit un raport detaliat
ministrului de externe.
Într-o telegram trimis din partea Reprezentan ei Române c tre Ministerul
Afacerilor Str ine, la data de 3 aprilie 1946, Franassovici sugera c ar fi fost foarte
util primirea în vizit , în România, a deputatului laburist John Mack care, în vizita
lui spre Belgrad i Sofia, dorea s viziteze i România, mai ales c sentimentele
acestuia fa de comuni i erau foarte favorabile15. La întoarcerea sa din România,
deputatul laburist a publicat un articol în ziarul englez „Sunday Express”, în care
declara c este „favorabil impresionat de progresele realizate de regimul
democratic pe teren politic, economic i social...”, subliniind, totodat , dorin a
guvernului român de a relua schimburile comerciale cu Occidentul16. Pentru
România, acest articol reprezenta un ajutor de care aveau nevoie în efortul lor de a
ar ta c ara noastr era pe drumul cel bun, din punct de vedere politic, iar din
punct de vedere comercial c era deschis relu rii rela iilor cu statele vestice, în
contextul interna ional al cre terii influen ei sovietice în statele din sud-estul
Europei.
Restabilirea leg turilor comerciale reprezenta o tem deosebit de
important pentru cele dou state, îns i foarte dificil de pus în practic din cauza
inexisten ei unui acord de pl i. Într-o întâlnire, realizat la Pre edin ia Consiliului
de Mini tri, între reprezentantul României la Londra i subsecretarul de stat al
Foreign Office, Sir O. Sargent, s-a pus problema relu rii, cât mai curând posibil, a
comer ului, Sargent declarând c guvernul englez pune mare pre asupra acestui
14

Ibidem, Telegram descifrat , f r num r, 1 aprilie 1946, De la Lega iunea din Londra.
Ibidem, Telegram descifrat , f r num r, 3 aprilie 1946, De la Lega iunea din Londra.
16
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1945-1947, Dosar nr. 3, Telegram în clar, nr. 11/18 mai 1946,
De la Lega iunea din Londra.
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lucru, devenind, totodat , o cale de deschidere i a rela iilor diplomatice între cele
dou
ri17. Drept urmare, Franassovici trimite o telegram în ar prin care se
intereseaz de stadiul în care se g sesc tratativele ini iate la Bucure ti cu privire la
reluarea pl ilor comerciale i necomerciale dintre Anglia i România i recomand
acordarea sprijinului pentru încheierea acestora, guvernul român dovedind, în acest
mod, c promisiunile de reluare a raporturilor economice cu Anglia sunt sincere18.
La aproape o lun de la venirea la Londra, Franassovici prime te
acreditarea sa oficial în calitatea de ef al misiunii române, astfel, Lega ia Suediei,
care ap rase interesele române ti în perioada în care România i Marea Britanie î i
întrerupsese rela iile, i-a încetat activitatea, acordându-se decora ii membrilor
Lega iei Suediei, conform unor ac iuni similare precedente ale guvernelor aflate în
aceea i situa ie19.
O problem foarte important cu care se confrunta reprezentan a politic a
României la Londra era cea legat de fondurile disponibile. Din cauza bloc rii
conturilor BNR în Anglia, func ionarii români de la Londra se confruntau cu grave
probleme financiare. La 2 aprilie 1946 se atr gea aten ia guvernatorului B ncii
Na ionale pentru a transfera în contul Lega iei suma de 5 000 de lire sterline pe
care Banca Angliei o deblocase pentru cheltuielile Lega iei20. Problemele au
persistat, pentru c , în octombrie, acela i Franassovici îi atr gea aten ia ministrului
T t rescu asupra faptului c de un an de zile Ministerul nu mai efectuase nici o
plat în conturile misiunii, ajungând în situa ia jenant de a nu mai putea pl ti
salariile, dar nici utilit ile21. Cu toate acestea, Lega ia Român la Londra trimite
Foreign Office-ului o cerere privind m rirea num rului personalului misiunii
diplomatice române. Consilierul de Lega ie, Dim ncescu, relateaz lui
Franassovici c , într-o discu ie neoficial avut cu Williams, subdirectorul sec iei
sud-estului Europei din cadrul Foreign Office, acesta motiveaz c întârzierea
r spunsului cu privire la cererea Lega iei Române se datoreaz faptului c
autorit ile române au refuzat s dea curs cererii similare de m rire a personalului
17

AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1946, Telegram descifrat , nr. 11/6 aprilie 1946, De la
Lega iunea din Londra.
18
Ibidem, Telegram descifrat , nr. 12/6 aprilie 1946, De la Lega iunea din Londra.
19
Ibidem, Telegram descifrat , f r num r, 13 aprilie 1946, De la Lega iunea din Londra.
20
Ibidem, Telegram descifrat nr.25/2 aprilie 1946, De la Lega iunea din Londra. (Documentele
diplomatice interne române ti numeau misiunea diplomatic româneasc la Londra „Lega ie”).
21
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1947-1948, Telegram descifrat nr. 317/9 octombrie 1947, De la
Lega iunea din Londra.
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misiunii britanice în România, iar „ac iunea favorabil i urgent la Bucure ti va
avea acela i rezultat la Londra”22.
Odat cu stabilirea unei misiuni diplomatice române la Londra, s-a
organizat, conform hot rârilor luate la Bucure ti, i un Serviciu al Presei române
ata at Lega iei, condus de c tre I. Murgu, sosit la Londra la data de 5 aprilie 1946.
Obiectivul acestuia era de a-l informa zilnic pe Franassovici de noile tiri ap rute
în presa englez referitoare la România, stabilea contacte cu diferite publica ii,
pres parlamentar sau periodice i publica materiale sau buletine de pres
con inând informa ii din ar pentru opinia public englez . S-au pus bazele i unei
agen ii de pres român , care s trimit diferite tiri din Anglia în România,
agen ia Agerpres, în care se dorea a se publica tiri nu numai din ziarele partidelor
de guvern mânt din România, ci i a celor din opozi ie, pentru a demonstra
libertatea presei din ar 23.
În perioada care a precedat Conferin a de Pace de la Paris (iulie-octombrie
1946), adjunc ii mini trilor de externe ai SUA, URSS, Anglia i Fran a au reu it s
stabileasc prevederile tratatelor de pace, iar problemele r mase nerezolvate
trebuiau s se solu ioneze în cadrul Conferin ei Mini trilor de Externe care a avut
loc la Paris24. Chiar dac proiectul Tratatului de Pace avea i unele neajunsuri,
acesta a reprezentat pentru România finalul unei perioade marcate de eforturile
normaliz rii rela iilor cu Puterile Aliate25. A urmat activitatea Conferin ei de Pace
de la Paris care i-a trimis recomand rile Consiliului Mini trilor Afacerilor
Externe, acesta desf urându- i activitatea la New York (noiembrie-decembrie
1946), România fiind reprezentat de Richard Franassovici. Acesta s-a întâlnit cu o
serie de personalit i (Samuel Reber, Gladwin Jebb, Jan Masaryk sau V.I.
Vî inski), cu care a discutat chestiunile cobeligeran ei sau a procentelor
desp gubirilor26.
La 10 februarie 1947 s-a semnat Tratatul de Pace între România i Puterile
Aliate. Anglia a ratificat Tratatul de Pace cu România la 30 aprilie 1947, fiind
22

AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1946, Telegram descifrat , nr. 88/22 iulie 1946, De la
Lega iunea din Londra.
23
AMAE, fond Anglia, Problema 200-221/1950-1954, Dosar 221, Anglia 1950-1954, General,
Not , nr. 1, Serviciul presei.
24
Stela Acatrinei, „Forumul p cii de la Paris (iulie-octombrie 1946)”, în Gheorghe Buzatu (coord.),
România în ecua ia r zboiului i p cii, Editura Mica Valahie, Bucure ti, 2009, p. 139.
25
Ibidem, p. 143.
26
Ibidem, p. 156.
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prima dintre Marile Puteri care a f cut acest lucru27. În urma semn rii Tratatului de
Pace, România devenea, formal, un stat independent i suveran, iar Înalta Comisie
Aliat de Control, înfiin at prin Conven ia de Armisti iu, i-a încetat activitatea.
Astfel, Marea Britanie împreun cu Statele Unite ale Americii nu mai dispuneau de
o pârghie important pentru a influen a evolu ia situa iei din România, Uniunea
Sovietic impunându- i propria-i form de organizare i conducere politic .
Câteva luni mai târziu, Foreign Office, prin intermediul secretarului de stat,
trimite o telegram în care î i exprim mul umirea sa fa de ratificarea Tratatului
de Pace i astfel rela iile diplomatice vor fi reluate între cele dou state28. În acela i
timp, secretarul de stat cerea acordul pentru numirea lui Adrian Holman ca
ministru al Angliei în România29, îns guvernul român nu s-a gr bit s autorizeze
aceast numire, Foreign Office convocând pe consilierul misiunii române,
Constantinescu, pentru a-i comunica îngrijorarea fa de întârziere, mai ales c
celelalte state sud-est europene au r spuns imediat30. Ministrul de externe,
T t rescu, a trimis o telegram la Londra prin care f cea cunoscut guvernului
Majest ii Sale acordul guvernului român privind numirea lui Adrian Holman ca
ministru acreditat în România, la data de 17 septembrie 194731.
i Franassovici s-a confruntat cu aceea i problem , noile condi ii rezultate
în urma intr rii în vigoare a Tratatului de Pace nu mai corespundeau cu statutul s u
de reprezentant politic, punându-l într-o situa ie dificil fa de autorit ile engleze
i fa de colegii s i efi de misiune, România trebuind s procedeze la fel ca
Anglia prin ridicarea misiunii politice la nivel de Lega ie32.
Monarhia, singurul obstacol care mai st tea în calea de inerii controlului
total în România de c tre sovietici, a fost înl turat la data de 30 decembrie 1947,
în urma abdic rii for ate impuse de comuni ti regelui Mihai I33.
Noul regim de la Bucure ti impunea schimb ri de personal în cadrul
sistemului diplomatic, care s fie capabil s intermedieze leg turile cu statele
capitaliste, fiind nevoie de oameni loiali, sus in tori ai regimului, i îndep rtarea
27

Ibidem, p. 161.
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1947-1948, Telegram descifrat nr. 2354/13 septembrie 1947,
De la Lega iunea din Londra.
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Ibidem.
30
Ibidem, Telegram descifrat nr. 282/18 septembrie 1947, De la Lega iunea din Londra.
31
Ibidem, Telegram descifrat nr. 3023/17 septembrie 1947, C tre Lega iunea din Londra.
32
Ibidem, Telegram descifrat nr. 308/6 octombrie 1947, De la Lega iunea din Londra.
33
Paul D. Quinlan, Ciocnire deasupra României. Politica anglo-american fa de România 19381947, traducere de Gheorghe Oni oru, Editura Funda ia Cultural Român , Ia i, 1995, p. 153.
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diploma ilor de carier . Punctul culminant al acestui proces l-a reprezentat
schimbarea din func ia de ministru de externe a lui Gheorghe T t rescu cu Ana
Pauker34. Aparatul diplomatic, condus de Ana Pauker, l-a avut drept model de
func ionare pe cel sovietic, puternic centralizat, astfel c majoritatea deciziilor se
lua acum la Bucure ti, iar ambasadorul reprezenta un simplu instrument de punere
în practic a hot rârilor luate la minister, devotat partidului.
În aceast linie se încadreaz i activitatea Lega iei Române la Londra în
care o parte important o de inea i activitatea de propagand a regimului de la
Bucure ti. Richard Franassovici este înlocuit din postul de Ministru al Lega iei cu
Macavei, iar secretarul de Lega ie, Mircea Stoe, demisioneaz , din motive politice,
la data de 2 ianuarie 1948, imediat dup schimbarea regimului politic din
România35.
Odat cu preluarea puterii politice de c tre comuni ti ap rea o nou
problem în rela iile româno-britanice, aceea a recunoa terii noii Republici
Populare Române. În telegrama trimis ministrului de externe, Ana Pauker, de
c tre consilierul de Lega ie, Macovescu, prin care o informeaz c s-a cerut
acreditarea la Foreign Office pentru Macavei, se precizeaz i faptul c într-o
discu ie cu eful Departamentului pentru sud-estul Europei, acesta declar c „de i
a fost gata a acorda agrementul, acum se pune problema recunoa terii Republicii”,
exprimându- i, în acela i timp, i surprinderea fa de abdicarea regelui, mai ales
c regele a avut o contribu ie important la înl turarea lui Antonescu i al turarea
României la Na iunile Unite36. La întrebarea dac Anglia recunoa te Republica
Popular Român , eful Departamentului a r spuns c ei au trimis o not în care au
recomandat recunoa terea noului regim politic, îns nu cunosc hot rârea
guvernului, iar, pân atunci, rela iile dintre cele dou state vor continua în acela i
mod37. inând cont de aceast situa ie, consilierul Lega iei române la Londra,
George Macovescu, îns rcinat s preia atribu iile efului de Lega ie pân la venirea
lui Macavei, în urma directivelor primite de la Bucure ti, cere o audien la Bevin
pentru a prezenta, în mod oficial, noua situa ie politic intern de la Bucure ti, îns
a fost primit doar de subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Str ine,
34

Ion Calafeteanu, „Schimb ri în aparatul diplomatic românesc dup 6 martie 1945”, în 6 martie
1945. Începuturile comuniz rii României, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1995, p. 165-167.
35
AMAE, fond TC, Cutia Anglia 1947-1948 Telegram descifrat nr. 46/2 ianuarie 1948, De la
Lega iunea din Londra.
36
Ibidem, Telegram descifrat nr. 385/3 ianuarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
37
Ibidem.
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Betmen38. Acesta îl informeaz pe reprezentantul român c guvernul englez nu se
gr be te s ia o hot râre privind recunoa terea noii Republici i, prin urmare,
trebuie s se aib r bdare39.
Între timp, Lega ia român î i continua activitatea sa monitorizând
apari iile în pres a articolelor legate de schimb rile petrecute în România,
raportând Ministerului Afacerilor Str ine c presa britanic nu a publicat
materialul trimis de Lega ie cu privire la noile schimb ri din ar 40. Se cerea, de
asemenea, din partea Lega iei, urgentarea trimiterii, de c tre departamentul
responsabil cu rela iile culturale, a materialului informativ despre România pentru
a fi publicat în noua edi ie a enciclopediei Who is who41, lucrare interna ional
pentru care Lega ia român a trimis materiale constant spre publicare, în scopul de
a face cunoscut publicului englez „adev rata realitate” din România.
Sub îndrumarea Lega iei s-a publicat zilnic un Buletin în care ap reau
diverse tiri din ara noastr sau diferite articole ale unor cet eni britanici
sus in tori ai regimului, menite s arate publicului englez evolu iile extraordinare
înregistrate în statele comuniste, în general, i în România, în special, contrar
publica iilor din presa britanic . Astfel, când Daily Telegraph i Morning Post au
publicat o tire, pe prima pagin , care se referea la faptul c România va fi
încorporat la URSS i c în ar se fac arest ri masive, r spunsul publicat în
Buletinul Lega iei purta titlul „Cine o crede?”42
Politica extern a Angliei fa de România era privit cu mare interes, iar
orice discurs inut de c tre oficialii guvernului englez sau ap rut în pres era trimis
pentru informare c tre guvernul român. Astfel, consilierul de Lega ie, Macovescu,
în urma unui discurs inut de c tre Bevin în Camera Comunelor, concluzioneaz c
politica extern a Angliei s-a al turat celei Statelor Unite privind sud-estul
Europei, acceptând Planul Marshall. De asemenea, concluzia lui era c Bevin „nu
îndr zne te înc s proclame ruperea tuturor pun ilor de trecere cu URSS i sudestul Europei, nepermi ându-i situa ia economic ”43. Reac iile presei engleze,
privind atitudinea adoptat de Bevin, a fost privit ca o mare victorie a politicii
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Ibidem, Telegram descifrat nr. 387/6 ianuarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
Ibidem.
40
Ibidem, Telegram descifrat nr. 399/20 ianuarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
41
Ibidem, Nota nr. 91.135/24 aprilie 1948, Diviziunea Cabinetului c tre Direc ia Presei.
42
Ibidem, Telegram descifrat nr. 568/10 august 1948, De la Lega iunea din Londra.
43
Ibidem, Telegram descifrat nr. 403/23 ianuarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
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externe britanice, numai unele ziare comuniste atacând discursul, considerând c
politica lui Bevin duce la un alt r zboi mondial44.
Pactul de prietenie, volaborare i ajutor mutual semnat de România cu
Uniunea Sovietic a stârnit reac ii în presa englez , fiind interpretat ca un act prin
care URSS î i consolideaz pozi ia sa în sud-estul Europei45, prin care î i creeaz ,
în acela i timp, un front împotriva Europei.
Într-o telegram trimis din partea Lega iei române c tre ministrul de
externe, Ana Pauker, Macavei comunic faptul c a fost primit în audien de
Bevin, acesta interesându-se de situa ia intern i c sper c rela iile dintre RPR i
Anglia vor deveni mai productive, rela iile dintre cele dou state fiind împiedicate
din cauz c „România, un stat comunist i împreun cu alte state de sub influen a
Cominformului, împiedic ea îns i, într-o m sur oarecare, ca raporturile s
devin mai productive”46.
În perioada cuprins între sfâr itul celui de-al Doilea R zboi Mondial i
preluarea puterii de c tre comuni ti, atât activitatea Lega iei României la Londra
cât i politica extern a României s-au desf urat în diferite etape. La început,
demersurile reprezentan ilor politici români în Anglia au fost legate de dorin a de
restabilire i normalizare a raporturilor diplomatice, culturale i economice dintre
cele dou state, îns situa ia intern din România f cea ca aceast misiune s fie
una foarte grea. Aten ia reprezentantului român la Londra, Richard Franassovici,
era îndreptat c tre discu iile avute de reprezentan ii Marilor Puteri, i de
consecin ele pe care le aveau acestea fa de situa ia României privind prevederile
i viitorul statut interna ional al acesteia din Tratatul de Pace. Discu iile legate de
schimburile comerciale au ocupat un loc important, atât Anglia, cât i România
dorindu- i reluarea leg turilor economice.
Dup schimbarea regimului politic s-a produs i o schimbare a activit ii
Lega iei, concentrându-se mai mult pe observarea reac iilor Angliei în raport cu
noile realit i politice de la Bucure ti, iar contactele dintre cele dou state s-au
diminuat din ce în ce mai mult, odat cu cre terea influen ei sovietice în ar .
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Ibidem, Telegram descifrat nr. 404/23 ianuarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
Ibidem, Telegram descifrat nr. 314/6 februarie 1948, De la Lega iunea din Londra.
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Ibidem, Telegram descifrat nr. 447/3 aprilie 1948, De la Lega iunea din Londra.
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