
Cuvânt înainte

Interesul principal al lucrării domnului dr. Alexandru Popescu, autor al
unor volume privitoare la istoria României în perspectivă universală,  a
relaţiilor culturale, diplomatice şi a spionajului, apărute în ţară şi peste hotare,
constă în abordarea unui domeniu important al istoriei contemporane, cu
repercusiuni din cele mai directe pentru existenţa naţiunilor, a contextelor
internaţionale. Adresându-se în egală măsură specialiştilor, cât şi
unui public larg şi constituind prima contribuţie de acest fel apărută
în ţara noastră, lucrarea este destinată să satisfacă, pe baza unei
ample bibliografii şi a unor documente inedite din arhive româneşti
şi străine, cunoaşterea cauzelor, contextelor şi urmărilor implicării
diplomaţilor din întreaga lume, din Antichitate până în perioada
contemporană, deci în perspectivă universală, în activităţile informative,
de spionaj.

Evitând tentaţia unor dezvăluiri senzaţionale, a unei pseudo-mitologii,
lucrarea demonstrează cu obiectivitate faptul că o asemenea investigaţie este
necesară atât pentru istoriografia “spionajului diplomatic” în sine, fără de care
o istorie a diplomaţiei, în general, nu este posibilă, cât şi pentru determinarea
rolului, implicaţiilor sale în istoria universală.

În mod evident, România şi-a avut locul ei în cadrul „diplomaţiei
secrete”, lucrarea relevând cauzele şi contextele în care s-au desfăşurat
asemenea acţiuni dintre care unele au avut repercusiuni importante în istoria
sa.

Demersul întreprins de Alexandru Popescu vizează prezentarea
echilibrată a diplomaţiei cu „luminile şi umbrele”, relevarea unor adevăruri
necesare care nu poate ştirbi cu nimic evidenţierea rolului său în istorie şi în
prezent. În acelaşi timp, ea oferă surpriza relevării unor fapte mai puţin
cunoscute, a redeschiderii unor “dosare” care păreau pentru totdeauna
“închise”, a cunoaşterii dramatismului unor destine care, cu sau fără voia lor,
cu un deznodământ mai mult sau mai puţin previzibil, mai mult sau mai puţin
fericit, au devenit “cazuri” de interes.
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