
Prefaţă

Nu cred că ar putea fi multe teme capabile să trezească un interes atât
de mare în rândul iubitorilor de carte (folosesc această sintagmă fiindcă
realităţile de azi mă obligă să fac o distincţie între această categorie şi iubitorii
de Internet!) decât cea aleasă de d-l dr. Alexandru Popescu pentru cercetarea
sa.

Trebuie să spun de la început că este vorba de un proiect dificil, am
putea spune chiar extrem de dificil. Autorul însuşi a fost conştient de acest
lucru, dar la întrebarea pe care şi-a pus-o: „Este posibilă cercetarea?”, a
răspuns pozitiv. A avut în vedere, atunci când a formulat un astfel de răspuns,
multitudinea izvoarelor de informare pe care le avea la dispoziţie, dar şi
convingerea că obiectivitatea îi va permite să ajungă la adevăr. În acelaşi timp,
trebuie să remarcăm faptul că autorul s-a aflat într-o poziţie extrem de
favorabilă pentru realizarea proiectului său: el este doctor în istorie, cunoaşte
bine rigorile cercetării ştiinţifice, dar este şi diplomat, cu ani buni petrecuţi în
Centrala MAE sau cu misiuni la oficiile diplomatice ale României în străinătate.

Fiindcă este vorba de diplomaţi, se ridică de la început o întrebare: ce
este un diplomat? Autorul dă câteva opinii (inclusiv a lui Hitler!), la care aş dori
să adaug, pentru a completa evantaiul larg al percepţiilor, pe cea dată de
diplomatul francez Jules Cambon, în 1925: „Nu cunosc o activitate mai
complexă decât profesia de diplomat - spunea Jules Cambon. În orice caz, nu
mai există o altă profesie în care să existe atât de puţine reguli precise şi atât de
multe lucruri bazate pe tradiţie, în care pentru reuşită să fie nevoie de atâta
perseverenţă şi în care succesul să depindă în mai mare măsură de jocul
întâmplării, în care să fie atât de necesară o disciplină severă şi care să ceară de
la cei care o practică un caracter atât de ferm şi un spirit atât de independent”.

Iar în ceea ce priveşte calităţile necesare unui diplomat, aş face apel tot
la un mare diplomat, britanicul Harold Nicolson, care în lucrarea Diplomacy,
publicată în 1950, scria: „Acestea sunt calităţile diplomatului meu ideal.
Adevăr, precizie, calm, răbdare, bună dispoziţie, modestie şi loialitate. Acestea
sunt, în acelaşi timp, şi calităţile unei diplomaţii model. Cititorul - continua
Harold Nicolson - poate să obiecteze: aţi omis inteligenţa, cultura,
discernământul, prudenţa, supleţea, farmecul, hărnicia, curajul şi chiar tactul”.
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Răspunsul diplomatului britanic merită reţinut: „Nu le-am omis; le-am
considerat ca fiind subînţelese”.

Cred că acestea ar trebui să fie şi calităţile unui „spion ideal”, ceea ce
arată strânsa legătură dintre cele două profesiuni. Dar...

Pentru că există un „dar” extrem de important, care desparte cele două
categorii profesionale, chiar dacă ambele sunt strâns legate în obiectivul final
urmărit: strângerea de informaţii cât mai exacte, mai importante, în timp cât
mai util pentru folosirea lor cât mai eficientă de către organismele proprii
abilitate.

Deosebirea radicală dintre „diplomat” şi „diplomat-spion” constă în
modalitatea de obţinere a informaţiilor. Primul, adică diplomatul „curat”, cel
care are sarcini numai de natură diplomatică, de a întreţine raporturi oficiale
cu autorităţile ţării gazdă, îşi culege informaţiile numai pe căi legale din
raporturile cu autorităţile, convorbirile cu membrii Corpului Diplomatic, presă
etc. De aceea ei sunt deseori numiţi „spioni legali” (Francis de Calliers), „spioni
privilegiaţi” (Charles Piggot), „spioni autorizaţi de legile internaţionale”
(Etienne Bounot de Condillac) etc.

A doua categorie - „diplomatul-spion” sau „spionul-diplomat” - de care
se ocupă autorul în lucrare, pe lângă căile de informare legale poate folosi şi
alte căi şi mijloace. El poate cumpăra informaţii, exploata slăbiciunile umane,
minţi, şantaja etc., importantă nefiind calea sau mijlocul prin care obţine o
informaţie, ci informaţia care îl interesează. Pentru el, „scopul scuză
mijloacele”. Iar statutul diplomatic reprezintă doar un mijloc care îi
uşurează/facilitează munca, îi acoperă activitatea şi-i asigură (nu întotdeauna!)
imunitatea.

Cartea d-lui Alexandru Popescu se constituie într-o „istorie universală”
a acestei categorii de profesionişti ai spionajului şi ai diplomaţiei, deopotrivă.

O parte importantă este rezervată „diplomaţilor-spioni” români sau
străini care au acţionat pe pământ românesc, începând din Evul Mediu până în
actualitatea zilelor noastre. Desigur - şi autorul ne atrage atenţia în acest sens -,
atât timp cât documentele de arhivă - conform legilor ţării - nu pot fi încă
cercetate, trebuie să păstrăm rezerva asupra unor informaţii apărute în presă,
insuficient argumentate sau documentate, precum şi asupra unor aprecieri
aparţinând unor persoane care au „defectat” din sistem.

Nu de puţine ori - am putea spune chiar cel mai adesea -, prin astfel de
declaraţii se plătesc poliţe, se urmăresc anumite interese, se caută
compromiterea unor persoane, instituţii, regimuri etc. Nu de puţine ori
„defectorul” supralicitează pentru a se face cât mai util celor pentru care a
„defectat”, cel mai adesea pentru bani, dar - nu de puţine ori - şi pentru a servi
un crez profund, o cauză, o idee.
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Lumea în care ne introduce lucrarea d-lui dr. Alexandru Popescu - şi

am în vedere în primul rând „lumea românească” a „diplomaţilor-spioni”, dar
nu numai - este încă una plină de secrete, de „eroi” şi de „trădători”, de
„prieteni” şi de „duşmani”, în care ultimul cuvânt îl va spune nu o persoană sau
alta şi nici chiar posesorul puteri la un moment dat, ci istoria.

Să avem încredere în ea!

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu
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