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Europa în
februarie 1945
Teritoriile deținute,
ocupate, controlate de:
Axă
Aliații occidentali
Uniunea Sovietică
Țările neutre
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A
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din Crimeea

4–11 februarie
1945
Cea de-a doua întâlnire a Celor trei mari
a avut loc lângă Ialta, în Palatele Livadia,
Iusupov și Voronțov din Crimeea, în
Uniunea Sovietică. Stalin însuși alesese
locația, insistând asupra ei.

Moscova

Marea
Britanie

Berlin

Uniunea
Sovietică

Germania
nazistă

Franţa

Ialta

Italia

Conferința a purtat numele de cod
Argonaut.

În urma deliberărilor a rezultat
„Declarația Europei Eliberate”. La sfârșitul
conferinței, Cei trei mari au semnat
„Protocolul Conferinței din Crimeea”, făcut
public curând după aceea.
Harta lumii în
februarie 1945
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Preliminarii

6 iunie –
31 august

19–25 august

1 august – 2 octombrie

21 august – 7 octombrie

Revolta din Varșovia.
O ofensivă a Armatei Roșii
(Operațiunea Bagration 22
iunie – 31 august) s-a finalizat
cu ocuparea estului Poloniei. În
Varșovia a izbucnit o revoltă a
mișcării poloneze de rezistență
împotriva germanilor ce a durat
63 de zile. În ciuda faptului că
ajunseseră deja la râul Vistula,
sovieticii nu au acordat niciun
ajutor. Capitala Poloniei a fost
distrusă în întregime.

Conferința din Dumbarton
Oaks, SUA. Aliații discută despre
conceptul Organizației Națiunilor
Unite. SUA, URSS, Marea Britanie,
Franța și China sunt alese membri
permanenți ai Consiliului de
Securitate al ONU.

Operațiunea Overlord.
Debarcarea în Normandia și
ofensiva Aliaților în Franța.

1943
28 noiembrie –
1 decembrie
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Conferința din Teheran, prima
întâlnire între Cei trei mari.
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Ofensiva de iarnă a Armatei
Roșii. Armatele sovietice ocupă
Polonia la vest de râul Vistula și
înaintează spre Berlin.

Eliberarea Parisului de către Aliații
occidentali.

17 octombrie –
26 decembrie
Victoria Aliaților în bătălia pentru
Golful Leyte – primul pas pentru
eliberarea Filipinelor de sub
ocupația japoneză.

4–11 februarie
Conferința de la Ialta.
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1944

12 ianuarie –
4 februarie
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Personaje cheie
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Liderii celor trei națiuni au fost
însoțiți de delegații din care au
făcut parte:
Anthony Eden
Ministrul de externe al Marii
Britanii

3

Edward Stettinius Jr.
Secretar de stat al Statelor Unite

1 Winston
Churchill

Viaceslav Molotov
Ministrul de Externe al Uniunii
Sovietice

Prim-ministrul Marii Britanii

2 Franklin
Delano
Roosevelt
Președintele Statelor Unite

Conducătorul Uniunii Sovietice

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt și
Iosif Stalin la Ialta în februarie 1945, discutând
despre ocuparea în comun a Germaniei și
făcând planurile unei Europe postbelice.

Cât de mult a călătorit fiecare
dintre acești lideri până la Ialta?

Churchill
3.965 km
cu avionul via Malta
Londra
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Roosevelt
8.475 km
cu avionul, trenul și pe
mare via Malta

Newport
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3 Iosif Stalin

Decizii generale
Națiunile Unite –Conferința
de deschidere a Națiunilor Unite
a fost programată pe data de 25
aprilie 1945 în San Francisco. La
aceasta conferință au participat
delegații naționale ale tuturor
țărilor semnatare ale Declarației
Națiunilor Unite. Cei trei mari au
agreat ca deciziile Consiliului de
Securitate (Marea Britanie, SUA,
URSS, Franța, China) să poată fi
adoptate doar în unanimitate.

Criminalii de război naziști
urmau să fie pedepsiți – forma în
care urma să se întâmple acest
lucru nu s-a decis.

FE

Masa conferinței de la Ialta, februarie 1945.
Stalin, Roosevelt și Churchill împreună cu alți
oficiali așezați în jurul mesei.
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Declarația cu privire la
Europa eliberată – Cei trei mari
au emis o declarație stipulând
că națiunile din Europa eliberată
au dreptul de a crea instituții
democratice prin alegeri libere.
Cele trei guverne urmau să acorde
ajutor și asistență în acest proces.
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Reparații din partea
Germaniei – Cei trei mari au
stabilit întrunirea unei Comisii
pentru Reparații la Moscova.
Această comisie urma să decidă
suma și forma reparațiilor ce
urmau să fie plătite către fiecare
țară, prioritate fiind acordată celor
care au suferit cel mai mult și care
au purtat în măsura cea mai mare
povara războiului.
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URSS va ataca Japonia 1
la două sau trei luni după
capitularea Germaniei.

o treime din teritoriul polonez fiind
cedat către Uniunea Sovietică.
Iugoslavia 4 – Cei trei mari
susțineau un acord dintre liderul
partizanilor Iosip Broz Tito și
primul-ministru în exil Ivan
Șubașici, aceștia urmând să
creeze un nou guvern împreună.

NȚA DE

Militare

Polonia 3 – Se va înființa un
nou guvern provizoriu de unitate
națională bazat pe guvernul
comunist deja creat în Polonia și
care va include politicieni din alte
partide. Guvernul în exil aflat la
Londra nu mai era considerat un
reprezentant legal al țării. Granița
estică a Poloniei va fi linia Curzon,

RI

Germania 2 – Divizarea
Germaniei în patru zone de
ocupație. Franța deține o zonă
de ocupație și un loc în Comisia
de Control pentru Germania.
Germania va rămâne divizată și
Aliații stabilesc un comitet special
care să decidă în această privință.
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Japonia – Insulele Kurile și
Sahalinul de Sud 5 vor fi cedate
către Uniunea Sovietică după
capitularea Japoniei.

Legendă
Teritoriile deținute,
ocupate, controlate de:
Axă
Aliații occidentali
Uniunea Sovietică
Țările neutre
Uniunea
Sovietică

2

Berlin

Germania
nazistă

3

Polonia
Linia
Curzon

Franţa

Frontiera
poloneză înainte
de război

Ialta

4 Iugoslavia

5 Sahalinul
de sud

1
Japonia
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Germania
Pus în fața unei înfrângeri iminente,
Adolf Hitler s-a sinucis la 30 aprilie.
La 2 mai, forțele armate sovietice
au câștigat bătălia pentru Berlin, iar
Germania a capitulat șase zile mai
târziu.
Stăpânirea sovietică
în Europa de Est
Deși Stalin afirmase că fiecare
națiune era liberă să-și aleagă
propriul guvern, partidele
comuniste din respectivele țări au
început să vină la putere cu ajutorul
Armatei Roșii și prin intermediul
terorii de tip sovietic.

La 28 iunie 1945 a fost înființat
un Guvern Provizoriu de
Uniune Națională în Polonia, la
doar câteva zile după procesulspectacol a 16 lideri ai Statului
Polonez Subteran. Aceștia fuseseră
luați prizonieri de către sovietici,
li s-au adus acuzații false și au
fost judecați la Moscova pentru
infracțiuni precum „colaborarea cu
Germania nazistă”.
Conferința
de la San Francisco
25 aprilie – 26 iunie 1945
Organizația Națiunilor Unite a
fost înființată în cursul acestei
conferințe. La 26 iunie a fost
semnată Carta Națiunilor Unite iar
în octombrie 1945 a fost deschis
sediul ONU de la New York.

Generalul Dwight D. Eisenhower s-a adresat
lumii prin filme și înregistrări audio, la scurt
timp după ce partea germană semnase Actul
capitulării necondiționate la Reims, Franța,
7 mai 1945.
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Polonia

Infografice concepute pentru
proiectul Hi-story lessons.
Teaching & learning about 20thcentury European history.
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Misiunea proiectului Hi-story
lessons este prezentarea
istoriei Europei secolului XX din
perspective diferite. Principalul
obiectiv al proiectului este
sublinierea nevoii predării istoriei
astfel încât să se conștientizeze
faptul că țările învecinate ar putea
avea un punct de vedere diferit cu
privire la același eveniment istoric.
Prin Hi-story lessons ne străduim
să provocăm profesorii de istorie
și pe elevii lor să vadă istoria
Europei în toată diversitatea și
complexitatea ei, uneori incluzând
chiar opinii contrare cu privire la
anumite subiecte.
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