
Prefaţă

Scriitorul, jurnalistul şi dramaturgul american George Ade afirma într-una
dintre scrierile sale că „nimic nu este improbabil până când nu se transformă în
timpul trecut”. Lucrarea lui Cezar Stanciu – a patra în numai câţiva ani – este
cea mai bună dovadă a acestui lucru. Lucrarea analizează şi dezbate o perioadă
esenţială din relaţiile internaţionale marcată de transformarea lentă dar nu mai
puţin profundă de la o opoziţie implacabilă între cele două blocuri ale Războ-
iului Rece conduse de Atotputernicele S.U.A. şi U.R.S.S., la disputele intrabloc,
antibloc şi reaşezări dramatice în câmpul relaţiilor internaţionale. Paradoxal,
pe măsură ce Washingtonul şi Moscova – şi mai ales ultima – începeau să înve-
ţe să negocieze cu aşa-numiţii „sateliţi”, acestea puteau raporta tot mai multe
succese în politica lor externă. Dar şi mai multe înfrângeri! Cine şi-ar fi putut
imagina în anii ’50 că numai un deceniu mai târziu românii nu vor mai dori să
joace cazaciocul în ritmul dorit de sovietici şi că francezii vor da de pământ cu
Cola?

În centrul acestor transformări dramatice s-au aflat câteva dintre concepte-
le pe care superputerile momentului cu greu le puteau nega: suveranitatea na-
ţională, egalitatea statelor mari şi mici, pacea şi înlăturarea piedicilor din calea
acesteia – inclusiv a blocurilor militare. Privite la suprafaţă, aceste concepte
aveau o vechime de câteva zeci, şi chiar de câteva sute de ani dacă ne referim
la suveranitatea naţională. Privite în profunzime, în spatele lor se ascundea
ideea naţională, oficial denumită în România „patriotism”. În acest sens, în
urmă cu circa un an şi jumătate, publicistul şi jurnalistul Dan Zamfirescu făcea
într-o apariţie publică o mărturisire interesantă: patriotismul erei socialiste re-
prezintă acele valori naţionale pe care noi i le-am îndesat în saci lui Nicolae
Ceauşescu şi pe care acesta le-a cărat cu el. Realitatea este însă mai complexă şi
germinarea ideii naţionale în sânul mişcării comuniste româneşti îşi are înce-
puturile mult mai devreme. Ea va fi însă într-adevăr remodelată de aceşti inte-
lectuali care vor marca perioada aşa-numitului „comunism naţional”. Dar
aceasta, după cum arată autorul cărţii de faţă, este deja o altă discuţie.

Scrierile istoricilor cu privire la Războiul Rece au parcurs un drum marcat
de trei etape mai importante: etapa tradiţionalistă, etapa revizionistă şi cea
postrevizionistă.  Acestea s-au axat însă mai degrabă pe discutarea cauzelor
apariţiei Războiului Rece şi principalele polemici dintre specialişti pornesc din
acest punct. Ulterior, problematica relaţiilor internaţionale în perioada denu-
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mită generic Război Rece a fost amplu abordată din perspectiva istoriei, a rela-
ţiilor internaţionale, a ştiinţelor politice şi a studiilor culturale.

Căderea regimurilor comuniste a reprezentat o bornă de hotar. Cercetările
istoricilor şi ale specialiştilor în studii sociale au tins însă să se aplece în mod
obsesiv asupra finalului regimului şi să aplice trecutului o anumită grilă de
interpretare derivată din concluziile astfel desprinse. În plus, deschiderea trep-
tată şi incompletă a arhivelor a absorbit interesul istoricilor mai ales asupra
unor aspecte de politică internă, a instaurării regimului comunist, represiunii,
rezistenţei, poliţiei politice etc.

Abia primul deceniu al secolului nostru a repus în discuţie multe dintre
asumpţiile mai vechi cu privire la relaţiile internaţionale din această perioadă.
Deschiderea mai largă a arhivelor, apariţia unor volume de documente şi a
unor lucrări memorialistice au facilitat acest progres în cunoaşterea mai bună a
resorturilor şi a mecanismelor politicilor internaţionale. Din acest punct de ve-
dere, eforturile unei noi generaţii de autori care-i numără, printre alţii, în rân-
durile sale pe Mioara Anton, Ana-Maria Cătănuş, Laurenţiu Constantiniu, Ele-
na Dragomir, Paul Nistor, Cosmin Popa sunt remarcabile. Încadrez opera lui
Cezar Stanciu în acest curent istoriografic care-şi propune să recompună acest
trecut pe baza informaţiilor noi din arhive şi a unei noi perspective în ceea ce
priveşte înţelegerea şi interpretarea doctrinelor, ciclurilor, obiectivelor şi a cur-
surilor de politică externă atât în ceea ce priveşte relaţiile dintre cele două blo-
curi cât şi al relaţiilor intrabloc şi să înlăture falsurile, adevărurile spuse numai
pe jumătate, presupunerile şi citirea unilaterală şi preconcepută a documente-
lor de arhivă.

Din perspectiva autorului acestor rânduri, lucrarea lui Cezar Stanciu era
una de mult aşteptată. În primul rând, perioada pe care o abordează este im-
portantă din punctul de vedere al istoriei relaţiilor internaţionale şi al politicii
externe româneşti. Aceasta încadrează momente de mare importanţă din isto-
ria relaţiilor internaţionale precum Primăvara de la Praga, lansarea Doctrinei
Brejnev, noua politică a preşedintelui Richard Nixon faţă de ţările din spatele
Cortinei de Fier şi faţă de U.R.S.S. şi China, culminarea politicii gaulliste dar şi
părăsirea scenei politice de către acesta, transformări în politicile RFG-ului sub
conducerea lui Willy Brandt etc. Din perspectiva politicii externe româneşti,
lucrarea se suprapune unor procese şi evenimente de mare importanţă precum
trecerea conducerii de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Nicolae Ceauşescu, afir-
marea acestuia pe scena mondială în încercarea de a fi atât continuator al pre-
decesorului său cât şi inovator, poziţia României de condamnarea a intervenţi-
ei Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia, discuţiile cu privire la reforma aces-
tei alianţe militare etc.
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În al doilea rând, subiectul lucrării este unul esenţial pentru istoria politicii
externe a României. Lucrarea discută relaţiile dintre România şi U.R.S.S. între
anii 1965 şi 1971, perioadă de şase ani în care s-a făcut trecerea de la conflictul
mocnit între cele două state la conflictul deschis. Autorul demonstrează, prac-
tic, că august 1968 este moştenitoarea lui aprilie 1964, aşa după cum în politica
sa externă Ceauşescu este în mare măsură moştenitorul lui Dej. Lucrarea discu-
tă relaţiile dintre cele două state asimetrice în ceea ce priveşte ponderea lor în
relaţiile internaţionale în termenii analizei obiectivelor ideologice, politice,
economice şi a ambientului în care s-au luat unele dintre cele mai importante
decizii de politică externă de către România. România nu a încetat în acest in-
terval să fie parte a „blocului sovietic”, dar aceasta a făcut tot ceea ce a putut ca
acesta să nu devină din punct de vedere economic o Uniunea Europeană şi din
punct de vedere militar un adevărat N.A.T.O. Lucrarea vine să disipeze şi o
preconcepţie conform căreia statele mai mici sunt neputincioase, se află la che-
remul marilor puteri. Incongruenţele dintre capacităţi nu înseamnă şi incon-
gruenţe între funcţiile statelor, statele fiind unităţi asemenea după cum afirmă
Kenneth Waltz. Nici nu se putea o mai bună demonstraţie decât relaţiile Bucu-
reştilor cu „marele urs” de la răsărit! Nicolae Ceauşescu şi echipa sa foloseşte
la maxim şi testează limitele suveranităţii în relaţiile cu Brejnev: negociază la
sânge pentru fiecare paragraf, cuvânt şi virgulă din textele tratatelor, declara-
ţiilor şi ale altor acte şi documente internaţionale, joacă un război al nervilor şi
fiecare parte aduce mereu în acest joc piese noi pe care cealaltă încearcă să le
contracareze, cedează teren pentru a contraataca, apleacă capul pentru a anihi-
la sabia, face totul pentru a rămâne sub scut.

În al treilea rând, lucrarea prezintă un înalt aport de originalitate. Cele mai
bine de o sută de dosare de arhivă consultate la Arhivele Naţionale ale Româ-
niei, fondul CC al PCR – secţia Cancelarie stau mărturie asupra efortului intens
de documentare al istoricului dornic să-şi servească cât mai bine publicul citi-
tor. Documentele descoperite sunt de o valoare istorică foarte însemnată şi
permit autorului să-şi atingă obiectivele lucrării sale ambiţioase pentru a reali-
za un volum care va sta ca lectură obligatorie în atenţia oricărui cititor sau spe-
cialist interesat de această temă şi care trebuie publicat şi într-o limbă de circu-
laţie internaţională.

În al patrulea rând, lucrarea este scrisă de un autor român bine familiarizat
nu numai cu materia primă a cercetării istorice – documentul de arhivă, ci şi cu
instrumentele teoretice şi conceptuale – instrumente pe care le mânuieşte cu
acea dexteritate care-l face la fel de uşor de înţeles de către marele public şi de
către specialişti. Studiul bazat pe analiza documentelor de arhivă, analiza de
discurs, abordările inspirate din teoria relaţiilor internaţionale, toate acestea
sunt metode utilizate de autor pentru a reda într-o lumină cât mai credibilă
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aspectele pe care le tratează. Iar studiile, articole, capitolele, cărţile publicate în
ţară şi în străinătate (Marea Britanie, Finlanda) de către autor constituie o exce-
lentă dovadă a calităţii cercetărilor lui Cezar Stanciu.

În fine, din punct de vedere al autorului acestor rânduri, lucrarea aplanea-
ză o polemică născută cu câţiva înainte în ceea ce priveşte deplasarea interesu-
lui de cercetare de la anii ’50 la anii ’60. După ce a abordat în două lucrări de
referinţă aspecte importante ale istoriei politicii externe româneşti din deceniul
al şaselea, autorul păşeşte cu mult succes – cum bănuiam de atunci – într-o rea-
litate mult mai complexă a deceniului al şaptelea. Sunt convins că nu sunt sin-
gurul satisfăcut. Rezultatul va fi, desigur, apreciat ca atare mai ales de cititori
care vor ţine în mână o lucrare fără de care – aşa cum vor înţelege după par-
curgerea ei – biblioteca lor ar fi fost mai săracă.

Conf. univ. dr. Silviu Miloiu


