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MOTTO:		

„Prima	 lecție	 pe	 care	 trebuie	 să	 o	 învețe	 un	 cercetător	 al	
politicii	internaționale	și	pe	care	nu	trebuie	să	o	uite	în	veci	este	că	
problemele	 internaționale	 sunt	 de	 o	 complexitate	 ce	 face	 impo‐
sibile	soluțiile	simple	și	profețiile	credibile.	Aici	se	desparte	drumul	
omului	 de	 știință	 de	 cel	 al	 șarlatanului.	 [...]	 Chestiunile	 inter‐
naționale	 rezervă	 surprize	 pentru	 oricine	 încearcă	 să	 întrevadă	
viitorul	prin	prisma	cunoștințelor	sale	despre	trecut	și	a	semnelor	
prezentului”.4	Hans	J.	Morgenthau	

	

	

La	 25	 decembrie	 1991,	 de	 Crăciun,	 Mihail	 Gorbaciov	 își	

anunța	 demisia	 din	 funcția	 de	 președinte	 al	 Uniunii	 Sovietice,	

stat	care	își	înceta,	oficial,	existența	în	prima	zi	a	anului	următor.	

Prăbușirea	 Imperiului	 sovietic	–	considerată	de	către	președin‐

tele	rus	Vladimir	Putin	drept	 „cea	mai	mare	catastrofă	geopoli‐

tică	a	veacului	al	XX‐lea”5	–	a	 fost	 însă	un	proces	agonizant,	de	

durată.	Rămâne	încă	subiect	de	dezbatere	în	ce	măsură	semnele	

acestui	deznodământ	au	 fost	corect	 identificate	și	descifrate	de	

către	lumea	academică	sau	de	către	comunitatea	occidentală	de	

informații.	

Potrivit	 unei	 opinii	 radicale,	 care	 este	 ilustrată	 aici	 de	 Leon	

Aron,	„în	anii	premergători	lui	1991,	niciun	expert,	universitar,	
oficial,	sau	politician	(subl.n.)	nu	a	prevăzut	colapsul	iminent	al	
Uniunii	Sovietice	și,	odată	cu	dictatura,	și	al	economiei	planificate	
sau	a	 controlului	Kremlinului	asupra	 imperiului	domestic	 și	 est‐
european”.6	Și	reputatul	istoric	John	Lewis	Gaddis	susține	această	

																																								 																							
4	 Hans	 J.	 Morgenthau,	 Politica	 între	 națiuni.	 Lupta	 pentru	 putere	 și	 lupta	
pentru	pace,	Iași,	Editura	Polirom,	2007,	p.	61.	
5	Depeșă	BBC:	Putin	deplores	collapse	of	USSR,	25	aprilie	2005.	
6	 Leon	 Aron,	 Tot	 ceea	 ce	 credeai	 despre	 dispariția	 Uniunii	 Sovietice	 este	
greșit,	în	„Foreign	Policy	România”,	nr.	23,	iulie/	august	2011,	p.	67.		
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idee:	 „ceea	 ce	 n‐a	 înțeles	nimeni	 (subl.n.),	 la	 începutul	 anului	
1989,	a	fost	că	Uniunea	Sovietică,	imperiul	său,	ideologia	sa	–	și,	

în	consecință,	însuși	Războiul	Rece	–	erau	o	movilă	de	nisip	gata	

să	se	surpe”.7	

În	replică,	unii	sovietologi	au	pretins	că	demersul	științific	nu	

este	 similar	 „ghicitului	 într‐un	 glob	 de	 cristal”,	 activitatea	 de	

cercetare	 în	 acest	 domeniu	 putând	 fi	 cel	mai	 bine	 apreciată	 în	

raport	 cu	 proporția	 în	 care	 a	 fost	 înțeleasă	 și	 descrisă	 corect	

funcționarea	sistemului	sovietic.8		

Alți	autori	au	mers	însă	mai	departe,	 făcând	direct	trimitere	

la	 studii	 și	 monografii,	 anterioare	 anului	 1991,	 în	 care	 era	

prognozată	 destrămarea	 URSS.	 Probabil,	 cea	 mai	 citată	 este	

celebra	 lucrare	 a	 disidentului	 sovietic	 Andrei	 Amalrik	 –	 Va	
supraviețui	Uniunea	Sovietică	în	1984?	–	apărută	în	1969.	Aceasta	
nu	 este	 o	 excepție,	 cum	 s‐ar	 crede.9	 De	 pildă,	 tot	 în	 1969,	 sub	

																																								 																							
7	John	Lewis	Gaddis,	Războiul	Rece,	București,	Rao	International	Publishing	
Company,	 2009,p.	 306.	 Gaddis	 a	 mai	 exprimat	 această	 opinie	 și	 în	 alte	
ocazii:	„Am	fost	surprinși	cu	toții	 (subl.	n.).	Sfârșitul	abrupt	al	Războiului	
Rece,	neașteptatul	război	fierbinte	din	Golful	Persic	și	brusca	dezintegrare	a	
Uniunii	Sovietice	ne‐au	uluit	pe	toți,	indiferent	dacă	am	fost	în	guverne,	în	
academii,	 în	 presă	 sau	 în	 grupuri	 de	 reflecție.	 Altfel,	 nu	 a	 fost	 nimic	
neplauzibil	 în	 aceste	 evenimente	 –	 Războiul	 Rece	 trebuia	 să	 se	 termine	
cândva,	 războiul	 a	 fost	 întotdeauna	 o	 posibilitate	 în	Orientul	Mijlociu,	 iar	
căderea	 comunismului	 era	 previzibilă	 de	 mai	 mulți	 ani	 –	 dar	 faptul	 că	
acestea	 s‐au	 întâmplat	 atât	 de	 neașteptat	 arată	 că	 deficiențele	 persistă	 în	
modul	 în	 care	 prinții	 contemporani	 și	 prezicătorii	 își	 concep	munca	 de	 a	
vedea	 viitorul	 curs	 al	 afacerilor	 mondiale”.	 Citat	 de	 Florin	 Abraham,	
Colapsul	 regimurilor	 comuniste	 între	 „eveniment	 inevitabil”	 și	 „hazard	
istoric”,	 în	 Constantin	 Corneanu,	Adrian	 Pop	 (ed.),	 „Prăbușirea	 Imperiului	
Sovietic.	 «Lecții»	 în	 retrospectivă”,	 Târgoviște,	 Editura	 Cetatea	 de	 Scaun,	
2012,	p.	30.		
8	Mark	Kramer,	What	Happened	to	the	Soviet	Union?	How	and	Why	American	
Sovietologists	Were	Caught	by	Surprise	by	Christopher	I.	Xenakis	–	Review,	în	
„Political	 Science	Quarterly”,	 vol.	118,	nr.	4	 (iarna,	 2003/	2004),	 pp.	 689‐
690.	
9	„În	pofida	faptului	că	în	1969	disidentul	sovietic	Andrei	Amalrik	a	scris	o	
carte	 cu	 titlul	 extrem	 de	 sugestiv	 și	 provocator,	 respectiv	 Va	 supraviețui	
Uniunea	Sovietică	în	1984?,	realitățile	sovietice	de	la	mijlocul	anilor	'80	nu	
lăsau	 să	 se	 întrevadă,	 la	 nivel	 de	 analiști	 ai	 serviciilor	 de	 informații	
occidentale	și	sovietologi,	sfârșitul	din	acel	25	decembrie	1991”.	Constantin	
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coordonarea	 lui	 Zbigniew	 Brzezinski,	 era	 publicată,	 sub	 titlul	

Dilemele	schimbării	în	politica	sovietică,	o	culegere	de	14	articole,	
dintre	 care	 șase	 considerau	 „colapsul	 drept	 o	 posibilitate	 seri‐

oasă,	deși	nu	imediată”.10	Pentru	a	mai	oferi	un	singur	exemplu,	

nu	 trebuie	 ignorată	 contribuția	 lui	 Hélène	 Carrère	 d'Encausse,	

care	 își	 intitula	 cartea,	 ieșită	 de	 sub	 tipar	 în	 1978,	 Imperiul	
Spulberat.	Revolta	națiunilor	în	URSS.11	

Unele	 previziuni	 șochează,	 privite	 retrospectiv,	 prin	 clarvi‐

ziune	 și	 precizie.	 Astfel,	 jurnalistul	 britanic	 Bernard	 Levin	 pu‐

blica,	 în	 septembrie	1977,	 în	Times	 (Londra),	un	articol	 în	care	
arăta	 că	 forțele	 politice,	 sociale	 și	 naționaliste	 care	 au	 generat	

mișcările	de	disidență	din	Europa	satelizată	vor	produce	aceleași	

efecte	în	Patria	Sovietelor,	înșiși	liderii	sovietici	fiind	cei	care	vor	

deveni	agenții	prefacerii	acesteia:	

„Ei	nu	conspiră,	ei	nu	sunt	 în	 legătură	cu	agențiile	de	spionaj	
occidentale,	 ei	 nu	 comit	 sabotaje.	 Ei	 sunt	 în	 orice	 privință	
funcționari	sovietici	model.	Sau,	mai	degrabă,	în	orice	privință	cu	
excepția	uneia:	au	recunoscut	în	sinea	lor	adevărul	despre	țara	lor	
și	au	jurat	în	sinea	lor	că	vor	face	ceva	în	acest	sens.		

Așa	se	va	 întâmpla.	Nu	vor	 fi	 împușcături	 în	stradă,	nici	bari‐
cade,	nici	greve	generale,	nici	spânzurarea	opresorilor	de	stâlpi	de	
iluminat,	 nici	 prădarea	 sau	 incendierea	 sediilor	 guvernului,	 nici	
ocuparea	posturilor	de	radio,	nici	dezertarea	în	masă	a	militarilor.	
Dar,	 într‐o	 zi	 nu	 prea	 îndepărtată,	 unele	 fețe	 noi	 vor	 apărea	 în	
Biroul	Politic	–	sunt	sigur	că	deja	au	apărut	 în	autoritățile	admi‐
nistrative	municipale	 sau	 chiar	 regionale	–	 și	 încet,	 foarte	 încet,	
alte	 fețe	de	asemenea	proaspete	 li	 se	vor	alătura.	Până	 într‐o	zi	
când	se	vor	uita	unii	la	alții	și	vor	înțelege	că	nu	mai	este	nevoie	să	
ascundă	adevărul	 în	 inimile	 lor.	 Și	 fitilul	va	 fi	aprins.	Nu	e	nimic	
romantic	 sau	 fantastic	 în	 această	 prognoză;	 este	 cea	 mai	

																																								 																																								 																																								 			
Corneanu,	 Operațiunea	 „Farewell”	 și	 demantelarea	 Uniunii	 Sovietice,	 în	
Constantin	Corneanu,	Adrian	Pop	op.	cit.,	p.	122.	
10	Apud,	Seymour	Martin	Lipset	și	Gyorgy	Bence,	Anticipations	of	the	Failure	
of	Communism,	în	„Theory	and	Society”,	vol.	23,	nr.	2/	aprilie	1994,	p.	177.	
11	Hélène	Carrère	d'Encausse,	Imperiul	Spulberat.	Revolta	națiunilor	în	URSS,	
București,	Editura	Remember,	1993,	passim.	
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cumpătată	 extrapolare	 a	 faptelor	 cunoscute	 și	 a	 evidenței	
dovedite.	 Aceasta,	 sau	 ceva	 similar,	 se	 va	 întâmpla.	 Când	 se	 va	
întâmpla	nu	este	nici	posibil,	nici	util	să	ghicim;	dar	sunt	sigur	că	
va	fi	în	timpul	vieții	unor	oameni	mult	mai	în	vârstă	decât	mine...	
dar	hai	să	presupunem,	de	dragul	acurateții,	pe	14	iulie	1989”.12	

La	 rândul	 lor,	experții	din	serviciile	de	 informații	americane	

au	luat	inițiativa	desecretizării	unor	rapoarte	referitoare	la	Uni‐

unea	 Sovietică,	 care	 au	 fost	 publicate,	 sub	 egida	 Agenției	

Centrale	de	Informații	(CIA),	în	1999	și	200113,	scopul	fiind	acela	

de	a	da	la	iveală	faptul	că	instituția	nu	a	eșuat	în	demersul	său	de	

a	anticipa	evoluțiile	din	URSS,	așa	cum	era	de	multe	ori	acuzată.	

Și	printre	politicienii	epocii	au	existat	unii	care	și‐au	exprimat	

cu	 tărie	 convingerea	 că	 Uniunea	 Sovietică	 este	 „un	 colos	 cu	

picioare	 de	 lut”,	 care	 nu	 poate	 supraviețui.	 În	 1975,	 Ronald	

Reagan	 caracteriza	 comunismul	 drept	 „o	 aberație	 temporară	

care	va	ajunge	să	dispară	de	pe	pământ,	pentru	că	este	contrară	

înseși	naturii	umane”.14	Apoi,	în	1981,	de	la	înălțimea	funcției	de	

președinte	al	Statelor	Unite,	Reagan	și‐a	reiterat	credința:	„Vestul	

nu	va	controla	comunismul,	îl	va	transcende.	Nu	se	va	deranja	să	

îl...	denunțe,	îl	va	respinge	ca	pe	un	capitol	bizar	în	istoria	uma‐

nității,	ale	cărui	ultime	pagini	se	scriu	chiar	acum”.15	Un	exemplu	

chiar	 mai	 convingător	 este	 cel	 al	 politicianului	 și	 sociologului	

american	 Daniel	 Patrick	 Moynihan.	 Iată	 ce	 afirma	 acesta,	 în	

ianuarie	 1980,	 într‐un	 discurs	 ținut	 înaintea	 Senatului:	 „Indicii	

stagnării	 economice	 și	 chiar	 ai	 declinului	 sunt	 extraordinari.	

Indicii	dezordinii	 sociale	–	patologie	 socială	nu	este	un	 termen	

prea	exagerat	–	sunt	chiar	mai	ridicați.	Evenimentul	definitoriu	

al	 deceniului	 ar	 putea	 fi	 prăbușirea	 Imperiului	 sovietic”.	 În	 oc‐

tombrie	1984,	înainte	ca	Gorbaciov	să	intre	pe	scenă,	Moynihan	

a	proclamat:	„Războiul	Rece	s‐a	încheiat,	Occidentul	a	câștigat...	

Uniunea	 Sovietică...	 s‐a	prăbușit.	 Ca	 societate,	 pur	 și	 simplu	nu	

																																								 																							
12	Seymour	Martin	Lipset	și	Gyorgy	Bence,	op.	cit.,	pp.	200‐201.		
13	Catherine	Durandin,	CIA	 în	război,	București,	Editura	 Incitatus,	2003,	p.	
210.	
14	John	Lewis	Gaddis,	op.	cit.,	p.	276.	
15	Ibidem,	p.	282.	
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funcționează.	Nimeni	nu	mai	 crede	 în	 ea”.	 În	privința	 strategiei	

pe	 care	 responsabilii	 de	 la	 Washington	 trebuia	 s‐o	 adopte,	

Moynihan	propunea,	cu	alt	prilej,	„așteptarea”,	și	conchidea:	„Se	

vor	prăbuși”.16	Desigur,	unii	istorici	ar	putea	obiecta	că	astfel	de	

declarații	 pot	 fi	 privite	 ca	 mostre	 de	 wishful	 thinking	 sau	 ca	
simple	 profeții	 hazardate,	 dar	 nimeni	 nu	 poate	 contesta	

existența	lor.	

Studiul	 de	 față	 nu	 își	 propune	 să	 devină	 parte	 a	 polemicii	

amintite	mai	 sus.	 Privind	 lucrurile	 din	 perspectiva	 rezultatului	

politicii	 americane	 față	 de	 Uniunea	 Sovietică,	 în	 etapa	 finală	 a	

Războiului	Rece,	se	poate	aprecia	că	aceasta	a	fost	una	de	succes.	

Fără	a	recurge	la	un	exercițiu	de	istorie	contrafactuală,	cu	greu	se	

poate	închipui	în	prezent	un	epilog	al	confruntării	dintre	super‐

puteri	mai	 favorabil	SUA.	Și	nu	este	vorba	doar	de	volatilizarea	

URSS,	 de	 renunțarea	 Moscovei	 la	 ideologia	 comunistă,	 ci	 și	

despre	modul	în	care	a	fost	gestionată	succesiunea	acesteia	și	a	

uriașului	său	arsenal	nuclear.	Sau	despre	modul	 în	care	Europa	

satelizată	a	 fost	atrasă	 ferm	pe	orbita	Occidentului.	Or,	dacă	nu	

considerăm	că	Imperiul	comunist	a	făcut	pur	și	simplu	implozie,	

fără	 nicio	 presiune	din	 exterior,	 trebuie	 să	 admitem	 că	 o	 parte	

din	 merit	 aparține	 decidenților	 de	 la	 Washington	 și	 chiar	

serviciilor	speciale	americane.	

În	plus,	pentru	cercetătorul	zilelor	noastre	este	evident	faptul	

că	atitudinea	Statelor	Unite	față	de	Uniunea	Sovietică	a	cunoscut	

dezvoltări	 dramatice	 și	 spectaculoase	 în	 timpul	mandatului	 lui	

Gorbaciov	 (antagonismul	 specific	 fiind	 treptat	 înlocuit	 de	

colaborare	și,	în	anumite	domenii,	chiar	de	parteneriat),	care	nu	

pot	 fi	generate	decât	de	o	modificare	a	percepției	elitei	politice	

americane	 față	de	 inamicul	 său	 ireconciliabil.	La	 finalul	acestor	

evoluții,	 liderii	 de	 la	 Washington	 au	 putut	 chiar	 proclama	

sfârșitul	Războiului	Rece,	din	postura	de	învingători.	

Prin	urmare,	intenția	autorului	studiului	de	față	este	aceea	de	

a	 prezenta	 care	 a	 fost	 percepția	 furnizorilor	 și	 utilizatorilor	 de	

informații	 americani	 despre	 Uniunea	 Sovietică	 în	 epoca	

																																								 																							
16	Seymour	Martin	Lipset	și	Gyorgy	Bence,	op.	cit.,	pp.	201‐202.	
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Gorbaciov	(1985‐1991).	Când	s‐a	produs	schimbarea	de	optică	și	

de	 conduită	 față	 de	Moscova?	 Ce	 a	motivat‐o?	 Ce	 informații	 și	

analize	 ale	 serviciilor	 de	 informații	 au	 fundamentat‐o?	 Iată	

câteva	dintre	întrebările	cărora	vom	căuta	să	le	oferim	un	posibil	

răspuns	în	cele	ce	urmează.	

Vom	încerca,	astfel,	să	evităm	poziția	de	partizanat	cu	care	a	

fost	 abordată	 anterior	 de	 cele	mai	multe	 ori	 tema,	 pentru	 a	 se	

demonstra	 fie	 eșecul	 analiștilor	 și	 al	 savanților	 de	 a	 anticipa	

desfășurări	 viitoare,	 fie	 –	 dimpotrivă	 –	 pentru	 a	 le	 sublinia	

merite	 închipuite.	 O	 altă	 lacună	 a	 acestui	 tip	 de	 „investigație	

științifică”	este	legată	de	ignorarea	surselor	primare.	Tocmai	de	

aceea,	 vom	 încerca	 să	 valorificăm	 cu	 predilecție	 documentele	

care	au	ieșit	de	sub	pecetea	secretului,	documente	întocmite	de	

către	CIA,	Departamentul	de	Stat	sau	alte	instituții	cu	atribuții	în	

acest	 sens.	 Pe	 cât	 posibil,	 acestea	 vor	 fi	 comparate	 cu	 analize	

provenite	din	mediul	 civil.	Neglijate	au	 fost,	din	punctul	nostru	

de	vedere,	și	strategiile	de	securitate	elaborate	la	Washington,	de	

aceea	le	vom	supune	discuției.	Acestora	li	se	va	adăuga	vasta	lite‐

ratură	 de	 specialitate,	 dar	 și	memoriile	 unora	 dintre	 cei	 direct	

implicați	 în	 stabilirea	 politicii	 externe	 americane	 sau	 a	 unor	

martori	și	observatori	ai	evenimentelor.	

În	încheiere,	doresc	să	îi	mulțumesc	domnului	profesor	univ.	

dr.	Constantin	Hlihor,	care	a	avut	amabilitatea	de	a	scrie	prefața	

acestei	 lucrări.	 De	 asemenea,	 le	 sunt	 îndatorat	 bunilor	 mei	

prieteni	 Laurențiu‐Cristian	 Dumitru	 și	 Constantin	 Corneanu	

pentru	 sprijinul	 pe	 care	 mi	 l‐au	 acordat	 în	 elaborarea	 și	

publicarea	studiului	de	față.	

I.	Percepția	în	relațiile	internaționale	

Este	 un	 truism	 că	 „lumea	 fizică	 și	 cea	 perceptuală	 nu	 sunt	

unul	 și	 același	 lucru”17	 sau	 că	 realitatea	 „este	 o	 interpretare	

construită	prin	comunicare”.18		

																																								 																							
17	 J.G.	Seamon	și	D.T.	Kenrick	citați	de	Dumitru	Zamfir,	Ștefan	Vlăduțescu,	
Percepția	 și	 audiopercepția.	 O	 abordare	 cognitiv‐constructiv‐operațională,	
București,	Editura	Didactică	și	Pedagogică,	2003,	p.	14.	Iată	aceeași	idee	în	
exprimarea	plastică	a	istoricului	Lucian	Boia:	„Trăim	într‐o	lume	de	imagini,	
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Iată	de	 ce	procesele	perceptive	 au	un	 rol	 important	 în	 înțe‐

legerea	și	explicarea	comportamentului	uman.	

Acest	 fapt	 este	 valabil	 și	 în	 politica	 externă	 a	 unui	 stat,	

întrucât	 omul	politic	 (pentru	 a‐l	 parafraza	pe	Paul	Watzlawick,	

care	 se	 referea	 la	 analiști	 politici)	 –	 atunci	 când	 acționează	 în	

arena	 internațională	–	nu	are	de‐a	 face	 cu	 „realități	 absolute	 ci	

doar	 cu	 reprezentări	 subiective	 și	 adesea	 contradictorii	 ale	

realității”.19		

Prin	 urmare,	 atenția	 acordată	 percepției	 în	 psihologie	 este	

îndreptățită	și	a	avut	rezultate	remarcabile	în	planul	cunoașterii,	

existând	 în	 prezent	 o	 bibliografie	 bogată	 dedicată	 subiectului.	

Din	păcate,	nu	același	lucru	s‐a	întâmplat	în	studiile	privitoare	la	

relațiile	 internaționale,	mulți	 specialiști	preferând	să‐și	concen‐

treze	 efortul	 pe	 factorii	 „obiectivi”,	 precum	 structurile	 orga‐

nizatorice,	procesul	luării	deciziilor,	rolul	și	interesele	aparatului	

birocratic	 sau	 constrângerile	 externe.	 Hans	 J.	 Morgenthau	 era	

categoric	 în	 această	 privință:	 „A	 căuta	 indicii	 pentru	 a	 înțelege	
politica	externă	exclusiv	 în	motivele	decidenților	 (subl.n.)	este,	
în	 același	 timp,	 inutil	 și	 înșelător.	 Este	 inutil	 deoarece	motivele	
sunt	cele	mai	iluzorii	dintre	datele	psihologice,	deformate	frecvent	
cum	 sunt,	 dincolo	 de	 orice	 posibilitate	 de	 recunoaștere,	 de	
interesele	și	emoțiile	actorului	și	observatorului.	Cunoaștem,	 într‐
adevăr	care	ne	sunt	motivele?	Ce	 știm	despre	motivele	altora?”20	
Două	 observații	 se	 impun.	 În	 primul	 rând,	 Morgenthau	 își	

manifestă	 rezervele	 față	de	 ideea	că,	 singură,	percepția	pe	care	

																																								 																																								 																																								 			
de	 imagini	 multiple	 și	 contradictorii.	 Nu	 sorbim	 realitatea,	 ci	 doar	
percepem	 inepuizabilele	 imagini	 ale	 ei	 (subl.n.).	 De	 altfel,	 ce	 altceva	
înseamnă	 fiecare	dintre	noi	decât	 o	 sumă	de	 imagini,	 imaginea	 sa	despre	
sine	și	 imaginile	tuturor	celorlalți	despre	el?	În	mod	obiectiv,	existăm,	dar	
nu	 avem	 acces	 la	 noi	 înșine	 decât	 printr‐un	 joc	 de	 imagini”.	 Lucian	 Boia,	
Jocul	cu	trecutul.	Istoria	între	adevăr	și	ficțiune,	București,	Humanitas,	2013,	
p.	17.	
18	Alex	Mucchielli,	citat	de	Dumitru	Zamfir,	Ștefan	Vlăduțescu,	op.	cit.,	p.	15.	
19	Paul	Watzlawick,	citat	de	Constantin	Hlihor,	Geopolitica	și	geostrategia	în	
analiza	 relațiilor	 internaționale	 contemporane.	 Considerații	 teoretice	 și	
metodologice,	București,	Editura	Universității	Naționale	de	Apărare	 „Carol	
I”,	2005,	pp.	229‐230.	
20	Hans	J.	Morgenthau,	op.	cit.,	p.	45.	
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un	politician	o	are	față	de	un	eveniment	îi	determină	sau	explică	

acțiunile.	Apoi,	după	cum	observa	Keith	L.	Shimko21,	Morgenthau	

însuși	 recunoștea	 importanța	 variabilelor	 psihologice,	 atunci	

când	 definea	 puterea	 politică	 –	 propriul	 său	 concept	 cheie	 în	

analiza	 relațiilor	 internaționale	 –	 drept	 „o	 relație	psihologică	
(subl.n.)	 între	 cei	 care	 o	 exercită	 și	 cei	 asupra	 cărora	 este	
exercitată”.22		

Pentru	alți	cercetători,	cărora	ne	raliem,	utilizarea	percepției	

în	analiza	de	politică	externă	nu	poate	fi	evitată:	

„Relațiile	 internaționale	 sunt	 constituite	 din	 acțiuni	 și	
interacțiuni	 ale	 statelor	 și	 ale	 altor	 entități.	 Statele	 iau	măsuri	
pentru	a‐și	promova	interesele,	așa	cum	sunt	definite	și	percepute	
de	 către	 liderii	 lor.	 Până	 la	 un	 punct,	 conducătorii	 își	 funda‐
mentează	deciziile	de	politică	externă	pe	factori	obiectivi	–	politici,	
economici,	militari,	geografici	și	alții.	Dar,	de	asemenea,	ei	trebuie	
să	facă	judecăți	și	alegeri	pe	baza	propriilor	valori	și	percepții.	În	
relațiile	internaționale,	acțiunile	și	politicile	sunt	fundamentate	nu	
doar	pe	 interese	 și	 ținte	percepute	subiectiv,	dar	de	asemenea	pe	
percepția	subiectivă	a	intereselor	și	intențiilor	altora”.23	

Dar	ce	este	percepția	și	cum	poate	ea	fi	definită?	În	sens	larg,	

percepția	este	un	„proces	psihic	senzorial	complex	de	prelucrare	

a	 informației	 primite	 de	 individ	 prin	 organele	 sale	 de	 simț:	 o	

procesare	de	senzații”.24		

În	 teoria	 relațiilor	 internaționale	au	 fost	propuse	mai	multe	

definiții	ale	percepției.	Dintre	acestea,	o	reținem	pe	cea	oferită	de	

Constantin	 Hlihor,	 care	 are,	 în	 opinia	 noastră,	 meritul	 de	 a	 fi	

exaustivă:	„În	realitatea	geopolitică	(și	 în	relațiile	internaționale	
–	 n.n.),	 percepția	 este	 un	 proces	 psihosocio‐cognitiv	 prin	 care	
actorii	obțin	 informații	cu	privire	 la	caracteristicile	economice	 și	
																																								 																							
21	Keith	L.	Shimko,	Images	and	Arms	Control:	Perceptions	of	the	Soviet	Union	
in	the	Reagan	Administration,	The	University	of	Michigan,	The	University	of	
Michigan	Press,	1991,	p.	1.	
22	Hans	J.	Morgenthau,	op.	cit.,	p.	68.	
23	 Raymond	 L.	 Garthoff,	 Detente	 and	 Confrontation:	 American‐Soviet	
Relations	from	Nixon	to	Reagan,	Washington,	DC,	The	Brookings	Institution,	
1994,	p.	20.	
24	Dumitru	Zamfir,	Ștefan	Vlăduțescu,	op.	cit.,	p.	17.	
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strategice	 ale	 unui	 spațiu	 geografic,	 își	 formează	 o	 imagine	
coerentă	 asupra	 poziției	 proprii	 sau	 a	 adversarilor/	 competito‐
rilor	 în	ecuația	de	putere,	ca	și	o	viziune	funcțională	a	sistemului	
relațiilor	 internaționale	 pentru	 a‐și	 impune/	 apăra	 propriul	
interes	în	acel	spațiu.	

Actorii	câmpului	geopolitic	percep	câmpul	geopolitic,	 își	 fac	o	
imagine,	mai	mult	sau	mai	puțin	adecvată,	în	funcție	de	natura	și	
calitatea	informațiilor	asupra	resurselor,	avantajelor/	facilităților	
economice	 și	 strategice	pe	 care	un	 spațiu	geografic	 le	oferă,	dar	
mai	ales	 încearcă	să	cunoască	 intențiile	 și	comportamentul	altor	
actori	în	acel	câmp”.25	

După	cum	se	poate	observa	din	definiția	de	mai	sus,	percepția	

este	 condiționată	de	 informație.	Prin	urmare,	 în	 cazul	deciden‐

ților	din	domeniul	politicii	externe,	percepția	nu	este	directă,	ci	–	

de	 cele	 mai	 multe	 ori	 –	 mediată,	 întrucât	 sunt	 dependenți	 de	

percepția	altora,	 respectiv	de	cea	a	 furnizorilor	de	 informații	 și	

analize	(a	serviciilor	de	informații).	

La	30	octombrie	2013,	în	plin	scandal	al	interceptării	de	către	

SUA	 a	 comunicațiilor	 aliaților	 (inclusiv	 cele	 ale	 cancelarului	

german	 Angela	 Merkel),	 James	 Clapper,	 directorul	 comunității	

serviciilor	 de	 informații	 americane	 (Director	 of	 National	
Intelligence	–	DNI),	a	 fost	audiat	de	către	Comisia	de	Informații	
din	 Camera	 Reprezentanților,	 prilej	 cu	 care	 a	 dezvăluit	 că	

descifrarea	 intențiilor	 liderilor	 străini	 reprezintă	 un	 „principiu	

fundamental”	pentru	orice	agenție	specială:	

„Timp	 de	 50	 de	 ani	 de	 când	 lucrez	 în	 informații,	 a	 cunoaște	
intențiile	(subl.n.)	liderilor	este	un	principiu	fundamental	pentru	
ceea	 ce	 încercăm	 să	 colectăm	 și	 să	 analizăm”.	 El	 a	 completat	
spunând	 că,	 astfel,	 se	 încearcă	 să	 se	 stabilească	 „dacă	 ceea	 ce	
spun	corespunde	cu	ceea	ce	se	întâmplă.	Este	indispensabil	pentru	
noi	 să	 știm	 încotro	merge	 statul,	 care	 le	 este	 politica,	 cum	 are	
consecințe	asupra	noastră	într‐o	întreagă	serie	de	domenii”.26		

																																								 																							
25	Constantin	Hlihor,	op.	cit.,	pp.	237‐238.	
26	 Depeșă	 BBC:	 US	 Intelligence	 Chief	 Clapper	 Defends	 Spying	 Policy,	 30	
octombrie	2013.	
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În	paranteză	 fie	spus,	 în	august	2014,	presa	germană	a	dez‐

văluit	 că	 secretarul	de	Stat	american	Hillary	Clinton,	 și	ulterior	

succesorul	său,	 John	Kerry,	ar	 fi	 fost	spionați	de	către	serviciile	

secrete	germane.27	

Dar	raporturile	dintre	factorii	de	decizie	și	serviciile	de	infor‐

mații	sunt	de	multe	ori	dificile.	Politicienii	afirmă	constant	că	au	

nevoie	de	date	exacte	și	 relevante,	 ceea	ce	este	adevărat.	Pe	de	

altă	parte,	atunci	când	acestea	nu	 le	convin	din	diferite	motive,	

au	 tendința	 de	 a	 considera,	 pur	 și	 simplu,	 că	 furnizorul	 este	

incompetent28,	situație	în	care	veștile	nedorite	sunt	ignorate.	La	

rândul	 lor,	 furnizorii	 de	 informații	 au	 uneori	 tendința	 de	 a	

produce	evaluări	care	să	vină	în	întâmpinarea	așteptărilor	supe‐

riorilor,	cu	ignorarea	evidențelor.29	Alteori,	materialul	furnizat	de	

experți	poate	fi	folosit	de	oamenii	de	stat	doar	pentru	a	justifica	

măsuri	adoptate	din	cu	totul	alte	rațiuni.	

Nu	trebuie	uitat	nici	faptul	că	serviciile	de	informații	nu	sunt	

infailibile.	Au	existat,	în	istorie,	nenumărate	cazuri	în	care	au	fost	

blamate	pentru	 că	 au	 eșuat	 în	misiunea	 lor	 (atacul	 japonezilor	

asupra	bazei	americane	din	Pearl	Harbor	 în	1941	sau	atacurile	

teroriste	din	11	septembrie	2001	fiind	printre	cele	mai	invocate	

exemple).30	Prin	urmare,	percepția	eronată	a	serviciilor	speciale	

determină	o	percepție	eronată	din	partea	politicienilor.	

În	 plus,	 mintea	 unui	 decident	 în	 politica	 externă	 nu	 este	

tabula	 rasa,	 ea	 conține	 tipare	 complicate	 și	 interdependente,	
precum	 credințe,	 atitudini,	 valori,	 experiențe,	 emoții,	 stil,	

memorie,	 concepții	 personale	 despre	 lume	 și	 viață	 etc.31	 Or,	

																																								 																							
27	Depeșă	BBC:	Germany	accused	of	spying	on	Kerry	and	Clinton,	16	august	
2014.	
28	 Robert	 Jervis,	 Why	 Intelligence	 and	 Policymakers	 Clash,	 în	 „Political	
Science	Quarterly”,	volumul	125,	nr.	2/	vara	2010,	p.	185.	
29	Abram	N.	Shulsky,	Gary	J.	Schmitt,	Războiul	tăcut.	Introducere	în	universul	
informațiilor	secrete,	Iași,	Polirom,	2008,	pp.	111‐112.	
30	 Ionel	 Nițu,	 Analiza	 de	 intelligence.	 O	 abordare	 din	 perspectiva	 teoriilor	
schimbării,	București,	Editura	RAO,	2012,	p.	177.	
31	Valerie	M.	Hudson,	The	History	and	Evolution	of	Foreign	Policy	Analysis,	în	
Steve	 Smith,	 Amelia	 Hadfield,	 Timothy	 Dunne,	 „Foreign	 Policy:	 Theories,	
Actors,	Cases”,	Oxford,	New	York,	Oxford	University	Press,	2008,	p.	20.	
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acestea	 sunt	 elemente	 subiective	 care	 condiționează	 și	 influen‐

țează	 percepția.	 De	 aceea,	 există	 riscul	 ca	 elita	 conducătoare	 a	

unui	 stat	 să	 devină	 prizoniera	 propriilor	 ideologii,	 viziuni,	

aprehensiuni	și	chiar	prejudecăți,	pe	care	le	poate	proiecta	erga	
omnes,	 viciind	 realitatea.	 Astfel,	 ideologia	marxistă,	 de	 pildă,	 a	
marcat	iremediabil	perspectiva	liderilor	sovietici	asupra	politicii	

externe.	 Extinzând	 și	 aplicând	 conceptul	 „luptei	 de	 clasă”	 la	

nivelul	 relațiilor	 internaționale,	 sovieticii	 au	 dezvoltat	 un	

veritabil	 complex	 al	 „cetății	 asediate”,	 presupunând	 că	 sunt	

permanent	 victimele	 unei	 conspirații	 capitaliste	 vizând	 distru‐

gerea	„patriei	proletariatului	învingător”.32	La	17	martie	1948,	la	

Bruxelles,	Marea	 Britanie,	 Franța,	 Belgia,	 Olanda	 și	 Luxemburg	

(alarmate	 de	 lovitura	 de	 stat	 comunistă	 din	 Cehoslovacia)	 au	

încheiat	un	tratat	prin	care	era	creată	Uniunea	Europei	Occiden‐

tale,	alianță	politico‐militară	cu	caracter	strict	defensiv.	Iată	cum	

era	 aceasta	 privită	 de	 către	Moscova:	 „Prin	 conținutul	 său,	 tra‐
tatul	 de	 la	 Bruxelles	 poate	 fi	 împărțit	 în	 două	 părți	 principale.	
Prima	 parte	 cuprinde	 obligațiile	 reciproce	 de	 ordin	militar	 ale	
țărilor	semnatare	și	dezvăluie	rolul	lui	de	instrument	de	provocare	
a	 unui	 război	 împotriva	 Uniunii	 Sovietice	 și	 a	 țărilor	 de	 demo‐
crație	 populară.	 Partea	 a	 doua	 conține	 obligațiile	 reciproce	 ale	
țărilor	 semnatare	 în	 vederea	menținerii	bazelor	 zdruncinate	ale	
capitalismului	 european,	 precum	 și	 a	 luptei	 comune	 împotriva	
mișcării	democratice	și	antiimperialiste,	în	permanentă	creștere,	a	
popoarelor	din	Europa	 și	din	 țările	coloniale	 și	dependente”.33	 În	
mod	 paradoxal,	 aceeași	 dogmă	marxist‐leninistă	mai	 proclama	

însă	 și	 că	 istoria	 a	 condamnat	 definitiv	 capitalismul,	 care	 ar	 fi	

intrat	în	etapa	crizei	finale,	ceea	ce	presupunea	că	între	„statele	

imperialiste”	existau	tensiuni	majore	care	urmau	să	conducă,	în	

mod	 inexorabil,	 la	 un	 război	 autodistructiv	 al	 sistemului	 (de	

altfel,	 Moscova	 punea	 ambele	 conflagrații	 mondiale	 pe	 seama	

																																								 																							
32	 Vojtech	 Mastny,	 NATO	 in	 the	 Beholder’s	 Eye:	 Soviet	 Perceptions	 and	
Policies,	 1949‐56,	Washington,	 DC,	Woodrow	Wilson	 International	 Center	
For	Scholars,	martie	2002,	[p.	2].	
33	 B.M.	 Haloșa,	 Blocul	 agresiv	 al	 Atlanticului	 de	 Nord,	 București,	 Editura	
Militară,	1963,	pp.	45‐46.		
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„ascuțirii	 contradicțiilor	 dintre	 imperialiști”).	 În	 consecință,	

Kremlinul	 nu	 credea	 inițial	 în	 soliditatea	 legăturilor	 euroatlan‐

tice	sau	în	dorința	benevolă	a	statelor	din	Vestul	Europei	de	a	se	

plasa	sub	umbrela	de	securitate	a	Statelor	Unite,	 idee	infirmată	

mai	târziu	de	constituirea	și	succesul	NATO.34	

În	psihologie	este	un	bun	câștigat	faptul	că	interesele	influen‐

țează	 în	mod	semnificativ	selecția	perceptivă,	astfel	 încât	există	

tendința	de	a	vedea	ceea	ce	ne	convine	și	de	a	remarca	mai	greu	

ceea	ce	contravine	așteptărilor	și	aspirațiilor	noastre.	În	mod	si‐

milar,	 și	 în	 relațiile	 internaționale	 percepția	 unui	 actor	 asupra	

altuia	este	afectată	de	propriul	interes.	Prin	urmare,	același	eve‐

niment	poate	fi	receptat	în	mod	distinct	de	către	diferite	capitale.	

Pentru	 ilustrare,	 revoluția	 portocalie	 din	 Ucraina	 (2004‐2005)	

este	 relevantă.	 Moscova	 a	 privit	 desfășurările	 de	 la	 Kiev	 cu	

îngrijorare	pronunțată,	considerându‐le	inspirate	de	SUA,	care	ar	

fi	 acționat	pentru	a	 instala	un	guvern	pro‐occidental.	Din	pers‐

pectiva	 Kremlinului,	 americanii	 ar	 fi	 urmărit	 nu	 doar	 izolarea	

Federației	Ruse,	ci	chiar	„contaminarea”	cetățenilor	din	acest	stat	

cu	„virusul	protestelor”,	în	vederea	umilirii	sau	chiar	schimbării	

regimului.35	 La	 18	 decembrie	 2012,	 secretarul	 Consiliului	 de	

Securitate	 al	 Federației	 Ruse,	 generalul	 Nikolai	 Platonovici	

Patrușev,	a	acuzat	Occidentul	–	într‐un	interviu	acordat	cotidia‐

nului	 Komsomolskaia	 Pravda	 –	 că	 se	 implică	 în	 organizarea	
diverselor	mișcări	de	contestare	populară	din	spațiul	ex‐sovietic:	

„Revoluțiile	 sunt	 importate	 din	 străinătate,	 iar	 scenariile	 sunt	

pregătite	 cu	 grijă	 de	 specialiștii	 occidentali”.	 El	 a	 continuat:	

„Condițiile	 nu	 sunt	 întrunite	 pentru	 o	 «revoluție	 a	 culorilor»	 în	
Rusia	 [...],	 iar	 noi	 nu	 vom	 permite	 ca	 scenarii	 similare	 să	 fie	
realizate	 în	 țara	noastră”.36	 În	 schimb,	 administrația	 George	W.	
Bush	 a	 salutat	 Revoluția	 portocalie,	 ca	 pe	 un	 episod	 al	

																																								 																							
34	Vojtech	Mastny,	op.	cit.,	[p.	2]	și	[p.	13].		
35	Jeanne	L.	Wilson,	Colour	Revolutions:	The	View	From	Moscow	and	Beijing,	
în	„Journal	of	Communist	Studies	and	Transition	Politics”,	vol.	25,	2‐3/	iunie	
2009,	pp.	369‐370	și	urm.	
36	Depeșă	a	Agenției	RIA	Novosti:	No	„Color	Revolutions”	in	Russia	–	Security	
Council	Chief,	18	decembrie	2012.	
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democratizării	 regiunii,	 și	 a	 propus	un	modest	 ajutor	 financiar	

pentru	Ucraina.37		

Nu‐i	 de	 mirare	 că	 aceeași	 retorică	 a	 revenit	 recent,	 în	

contextul	 anexării	 peninsulei	 Crimeea	 de	 către	 Federația	 Rusă.	

De	 pildă,	 la	 24	 aprilie	 2014,	ministrul	 rus	 de	 Externe,	 Serghei	

Lavrov,	 a	 repetat	 acuzațiile	 binecunoscute	 la	 adresa	 Vestului:	

„SUA	și	UE	–	haideți	să	spunem	lucrurilor	pe	nume	–	au	încercat	să	
creeze	 o	 nouă	 «revoluție	 colorată»,	 de	 schimbare	 a	 regimului,	
contrar	Constituției”.	El	a	mai	susținut	că	„puțini	analiști	serioși	au	
dubii	că	în	joc	nu	este	atât	soarta	Ucrainei,	cât	faptul	că	aceasta	a	
fost	pur	și	simplu	folosită	și	se	încearcă	în	continuare	folosirea	sa	
drept	pion	într‐un	joc	geopolitic”.38	De	la	sine	înțeles,	Casa	Albă	a	
acuzat	conduita	Moscovei.	La	2	mai	2014,	președintele	american	

Barack	 Obama	 a	 afirmat	 că	 Rusia	 este	 cea	 care	 destabilizează	

Ucraina:	 „Pe	 măsură	 ce	 forțele	 ucrainene	 acționează	 pentru	
restabilirea	ordinii	 în	estul	Ucrainei,	este	evident	pentru	 întreaga	
lume	 că	 aceste	 grupuri	 susținute	 de	 ruși	 nu	 sunt	 formate	 din	
protestatari	 pașnici.	 Sunt	militanți	 înarmați	 până	 în	 dinți	 care	
primesc	sprijin	semnificativ	din	partea	Rusiei”.39	

Persistența	acestui	tip	de	discurs	dă	seamă	despre	continui‐

tatea	 interesului.	 În	 același	 timp,	 semnalează	 și	 continuitatea	

percepției.	După	cum	sublinia	Robert	Jervis,	odată	ce	o	persoană	

(sau	un	actor	al	 relațiilor	 internaționale)	a	proiectat	o	anumită	

imagine	despre	altul,	și	mai	ales	dacă	această	imagine	este	ostilă,	

va	 deforma	 și	 va	 decupa	 informațiile	 ulterioare,	 chiar	 dacă	

acestea	nu	sunt	concludente,	pentru	a	se	potrivi	în	puzzle.40	

																																								 																							
37	 Steven	 Woehrel,	 Ukraine’s	 Orange	 Revolution	 and	 US	 Policy,	
Congressional	Research	Service,	The	Library	of	Congress,	1	aprilie	2005,	pp.	
7‐10.	
38	 Depeșă	 a	 Agenției	 RIA	 Novosti:	 West	 Tried	 to	 Stage	 Another	 Color	
Revolution	in	Ukraine	–	Lavrov,	24	aprilie	2014.	
39	The	White	House,	Remarks	by	President	Obama	and	German	Chancellor	
Merkel	 in	 Joint	 Press	 Conference,	 2	 mai	 2014,	 la	
http://www.whitehouse.gov/the‐press‐office/2014/05/02/remarks‐
president‐obama‐and‐german‐chancellor‐merkel‐joint‐press‐confere.	
40	 Robert	 Jervis,	 Perception	 and	 Misperception	 in	 International	 Politics,	
Princeton,	New	Jersey,	Princeton	University	Press,	1976,	p.	68.	
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Fără	a	avea	pretenția	că	am	epuizat	subiectul,	am	socotit	util	

să	 prezentăm	 sumar	 aceste	 aspecte	 privitoare	 la	 importanța	

percepției	 în	 relațiile	 internaționale,	 în	 speranța	 că,	 astfel,	

secțiunile	următoare	ale	lucrării	de	față	vor	fi	mai	bine	înțelese.	

II.	Premisele	receptării	lui	Gorbaciov:		
Uniunea	Sovietică	în	percepția	americană	

Ordinea	 bipolară	 a	 fost	 una	 simplă	 și,	 prin	 urmare,	 inteligi‐

bilă.	 Două	 mari	 blocuri	 politico‐militare,	 cu	 ideologii,	 valori	 și	

moduri	 de	 viață	 incompatibile,	 erau	 angajate	 într‐o	 competiție	

„existențială”.41	 În	 mare,	 percepția	 mutuală	 (atât	 la	 nivelul	

opiniei	publice,	 cât	 și	 la	nivelul	decidenților)	poate	 fi	 rezumată	

printr‐o	 replică	 celebră	 dintr‐o	 piesă	 a	 lui	 Jean‐Paul	 Sartre:	

„L'enfer,	c'est	les	Autres”	(Infernul	sunt	ceilalți).42		

Iată	 cum	 era	 caracterizată	 Uniunea	 Sovietică	 de	 către	

Washington	 în	 Documentul	 nr.	 68	 al	 Consiliului	 Securității	
Naționale	(National	Security	Council	Paper	–	NSC	–	68)	din	1950:	

„[...]	 Societatea	 noastră	 se	 găsește	 provocată	 de	moarte	 de	
către	sistemul	sovietic	(subl.n.).	Niciun	alt	sistem	de	valori	nu	este	
atât	de	ireconciliabil	cu	al	nostru,	atât	de	implacabil	în	scopul	său	
de	 a	 ne	 distruge,	 atât	 de	 capabil	 de	 a	 întoarce	 în	 favoarea	 sa	
tendințele	cele	mai	periculoase	și	divergente	ale	societății	noastre,	
niciun	 sistem	nu	evocă	atât	de	eficient	 și	de	puternic	elementele	
iraționale	ale	naturii	umane	de	pretutindeni,	și	niciun	altul	nu	are	
suportul	unui	centru	mare	și	în	creștere	de	putere	armată”.43	

Pozițiile	 fiind	 atât	 de	 clare	 și	 de	 ferme,	 Războiul	 Rece	 nu	

putea	 fi	 decât	 „un	 joc	de	 sumă	nulă”,	 care	nu	 se	putea	 termina	

decât	 prin	 înfrângerea	 totală	 a	 uneia	 dintre	 părți.	 Numai	

																																								 																							
41	 Sintagma	 „amenințare	 existențială”	 a	 fost	 folosită	 de	 către	 Daniel	
Lieberfeld	 (Talking	 with	 the	 Enemy,	 Westport,	 Praeger,	 1999)	 pentru	 a	
desemna	o	 amenințare	majoră	 la	 adresa	 securității	 naționale,	 amenințare	
de	 natură	 să	 afecteze	 însăși	 existența	 națională.	 Apud	 Barbara	 Farnham,	
Reagan	 and	 the	 Gorbachev	 Revolution:	 Perceiving	 the	 End	 of	 Threat,	 în	
„Political	Science	Quarterly”,	vol.	116,	nr.	2,	vara	2001,	p.	227.	
42	Jean‐Paul	Sartre,	Huis	clos,	Paris,	Gallimard,	2000,	p.	92.	
43	 S.	 Nelson	 Drew,	 NSC‐68:	 Forging	 the	 Strategy	 of	 Containment,	
Washington,	DC,	National	Defense	University	Press,	1996,	p.	42.	
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instinctul	de	autoconservare	a	impus	o	limită	a	acestei	confrun‐

tări,	făcând	ca	cele	două	superputeri	ale	epocii	să	evite	o	ciocnire	

militară	directă.	

„Axioma”	a	fost	formulată	negru	pe	alb	în	NSC	68:	„Odată	cu	

apariția	terifiantelor	arme	de	distrugere	în	masă,	fiecare	individ	

se	confruntă	cu	omniprezenta	posibilitate	a	anihilării,	în	ipoteza	

în	 care	 conflictul	 intră	 în	 faza	 războiului	 total”.44	 În	 plus,	

recurgerea	la	arme	nu	putea	soluționa	disputa	ideologică	dintre	

cele	două	părți:	

„Recurgerea	 la	război	este	nu	numai	ultima	opțiune	pentru	o	
societate	 liberă,	ci	este,	de	asemenea,	un	act	care	nu	poate	pune	
capăt	 în	 mod	 definitiv	 conflictului	 fundamental	 din	 domeniul	
ideologic.	 Ideea	 sclaviei	poate	 fi	 învinsă	doar	prin	demonstrarea	
persistentă	și	de	durată	a	superiorității	ideii	de	libertate.	Singură,	
victoria	 militară	 va	 afecta	 numai	 parțial	 și,	 poate,	 numai	
temporar	 conflictul	 fundamental,	 pentru	 că,	 deși	 capacitatea	
Kremlinului	de	a	amenința	securitatea	noastră	ar	putea	fi	distrusă	
pentru	 o	 perioadă,	 resurgența	 forțelor	 totalitare	 și	 restabilirea	
sistemului	sovietic	sau	a	echivalentului	său	nu	vor	 întârzia	mult,	
dacă	 nu	 sunt	 făcute	 progrese	 importante	 în	 conflictul	 fun‐
damental”.	În	consecință,	concluzia	planificatorilor	americani	era	
aceea	că	„nu	avem	altă	șansă	decât	să	demonstrăm	superioritatea	
ideii	de	 libertate	prin	aplicarea	sa	constructivă	și	să	 încercăm	să	
schimbăm	 situația	 mondială	 prin	 mijloace	 nerăzboinice,	 într‐o	
manieră	 care	 să	 frustreze	 planul	 Kremlinului	 și	 să	 grăbească	
prăbușirea	sistemului	sovietic”	(subl.n.).45	

Am	citat	din	acest	act,	care	a	stat	multă	vreme	la	baza	politicii	

SUA	 față	 de	 Uniunea	 Sovietică,	 pentru	 a	 arăta	 liniile	 de	

permanență	 și	 continuitate	 ale	 atitudinii	 Casei	 Albe	 față	 de	

Kremlin,	pe	durata	Războiului	Rece.	Astfel,	dincolo	de	alternanța	

dintre	crize	și	„destindere”	în	relațiile	bilaterale,	este	evident	că,	

pentru	Washington,	sistemul	sovietic	a	reprezentat	principala	și	

cea	mai	 gravă	 amenințare	 în	 perioada	 1947‐1991.	 În	mentalul	

																																								 																							
44	Ibidem,	p.	38.	
45	Ibidem,	pp.	44‐45.	
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colectiv	american,	 imaginea	 „convențională”	 a	Uniunii	 Sovietice	

era	aceea	a	inamicului	prin	excelență,	a	unui	stat	totalitar	și	agre‐

siv,	care	aspiră	să	aservească	întreaga	lume	și	pe	toți	oamenii.	Or,	

după	cum	sublinia	și	Tony	Judt,	modul	în	care	conducătorii	ame‐

ricani	 înțelegeau	 lumea	era	determinat	de	propriile	așteptări.46	

Drept	urmare,	liderii	sovietici	și	conduita	lor	au	fost	receptați,	în	

mod	implacabil,	prin	intermediul	acestei	grile	de	interpretare	a	

realității.	

Se	 poate	 replica,	 desigur,	 că	 este	 puțin	 probabil	 ca	 un	

document	adoptat	în	1950	să	reverbereze	și	să	producă	efecte	în	

ultima	decadă	 a	Războiului	Rece.	NSC	68	 a	 fost	 desecretizat	 în	

1975.	La	4	mai	1977,	Ronald	Reagan	i‐a	dedicat	un	comentariu	

radiodifuzat.47	Când,	în	februarie	2001,	au	fost	adunate	în	volum	

intervențiile	sale	radiofonice	(între	1975	și	1979,	a	avut	nu	mai	

puțin	 de	 600),	 așa	 cum	 și	 le	 scrisese	 singur,	 a	 fost	 o	 surpriză	

pentru	 mulți	 istorici	 și	 politologi	 să	 descopere	 că	 Reagan	 își	

conturase	deja	atitudinea	 față	de	problemele	 interne	și	externe	

ale	 Statelor	 Unite,	 cu	 mult	 înainte	 de	 a	 deveni	 președinte.	

Neașteptată	 a	 fost	 și	 măsura	 în	 care	 șeful	 statului	 american	 a	

urmat	 în	 politica	 sa	 (inclusiv	 față	 de	 URSS)	 ideile	 cuprinse	 în	

aceste	mesaje	timpurii	pe	care	le‐a	adresat	concetățenilor	săi.48	

În	discursul	său	din	1977,	Reagan	citează	fraze	cheie	din	NSC	68:	

„Uniunea	 Sovietică,	 animată	de	 o	 credință	 fanatică	 care	 este	 în	

antiteză	 cu	 a	 noastră,	 caută	 să‐și	 impună	 autoritatea	 asupra	
restului	 lumii”	 sau	 „Kremlinul	 ne	 recunoaște	 drept	 singura	
amenințare	 la	 adresa	 țelurilor	 sale	 de	 dominație	 mondială”.	 Și	

continuă	afirmând	că	americanii	trebuie	să	înțeleagă	că	Războiul	

Rece	 este	 un	 război	 real,	 iar	 nu	 imaginar,	 și	 că	 miza	 este	

supraviețuirea	 lumii	 libere.	 Numai	 cu	 disciplină	 și	 sacrificiu,	

																																								 																							
46	Tony	Judt,	Europa	iluziilor,	Iași,	Polirom,	2000,	p.	277.	
47	 Kiron	 K.	 Skinner,	 Annelise	 Anderson,	 Martin	 Anderson,	Reagan,	 In	His	
Own	Hand:	 The	Writings	 of	Ronald	Reagan	 that	Reveal	His	Revolutionary	
Vision	for	America,	New	York,	Touchstone,	2001,	p.	109.	
48	Edoardo	M.	Airoldi,	Stephen	E.	Fienberg,	Kiron	K.	Skinner,	Whose	Ideas?	
Whose	Words?	Authorship	of	Ronald	Reagan’s	Radio	Addresses,	 în	„Political	
Science	&	Politics”,	nr.	3/	iulie	2007,	p.	501.	


