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PREFA
Rolul liderilor politici a fost ntotdeauna important pentru
istorici, n ncercarea lor de a n elege politica dus de ace tia
at t pe plan intern, c t i mondial. Cele mai importante eveni
mente istorice sunt asociate, n mintea noastr , cu imagini ale
oamenilor de stat care au fost direct implica i n luarea deciziilor
importante ntr un moment sau altul al istoriei unui popor.
Analiza R zboiului Civil American nu poate fi f cut f r s fie
cercetate faptele i realiz rile lui Abraham Lincoln, ca pre edinte
al Statelor Unite. Nu ne putem imagina evenimentele celui de Al
Doilea R zboi Mondial f r s nu ne apropiem de faptele unor
astfel de lideri charismatici cum au fost Winston Churchill i
Franklin D. Roosevelt sau malefici precum Adolf Hitler i Iosif
Stalin. Este greu de n eles cum a fost posibil s fie rezolvat una
dintre cele mai grave crize ale R zboiului Rece, cum a fost cea a
rachetelor cubaneze, f r s fie subliniat rolul jucat de John F.
Kennedy i de Nikita Hru ciov n cadrul negocierilor tensionate
din timpul confrunt rii.
Despre ultimul lider al fostului imperiu sovietic s au scris mii
de studii i articole, nc t cu greu se mai poate aduce ceva nou n
istoriografia problemei. i totu i, lucrarea Prin ochii inamicului.
Mihail Gorbaciov i politica sa în percep ia Statelor Unite ale
Americii surprinde cititorul pasionat de istoria recent a
popoarelor din fostul spa iu sovietic prin ncercarea de
reconstruc ie a imaginii liderului de la Kremlin cu ajutorul unor
tehnici i metode specifice postmodernismului. n Occident, nc
din anii '70 '80, oamenii de tiin din domeniul psihologiei
sociale dar i teoreticieni ai rela iilor interna ionale, cum este
Robert Jervis, au nceput s exploreze rolul jucat de percep ie
i percep ie gre it / misperception n deciziile de politic
interna ional , acord nd o aten ie deosebit raportului dintre
ceea ce liderii percep ca pericol din partea altui stat sau actor
nonstatal i ce dovezi reale au c aceste inten ii i capabilit i
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militare pot s conduc la apari ia unui pericol de securitate.
Istoricii care au scris ani mai t rziu i au avut acces deplin la
documente justificative au putut prezenta argumentat inten iile
acestor lideri, cu o acurate e chiar mai pronun at dec t cea a
adversarilor lor politici din epoca respectiv . Este dificil de
r spuns la ntrebarea: De ce n i i oamenii de stat au tendin a de
a denatura uneori, n mod deliberat, semnalele pe care i le
trimit cu privire la capacit ile i inten iile lor De cele mai multe
ori se suprapun explica ii multiple. Iat opinia lui Hans J.
Morgenthau: Cu c t un individ este mai ndep rtat de o anumit
lupt de putere, cu at t este mai probabil s i n eleag esen a sa
real . Deci nu din nt mplare str inii posed deseori o mai bun
n elegere a politicii unei anumite na iuni dec t localnicii, iar
cercet torii sunt mai bine dota i dec t politicienii pentru a
n elege despre ce este vorba n politic . Pe de alt parte, cei din
urm au o tendin de ne nfr nt de a se n ela asupra a ceea ce
fac, referindu se la politicile lor nu n termeni de putere, ci fie n
termenii principiilor etice i legale, fie ai necesit ilor biologice .1
n plus, dup cum s a afirmat n literatura de specialitate,
percep iile pe care le au oamenii politici despre evolu ia vie ii
interna ionale sunt determinate de informa iile pe care le
primesc prin intermediul institu iilor specializate, dar i de
imaginile pe care media le promoveaz n spa iul public .2
Ipoteza de lucru care a stat la baza volumului elaborat de
domnul Alexandru Purc ru este mprumutat din teoria repre
zent rilor sociale aplicat rela iilor interna ionale, care pleac
de la premisa potrivit c reia percep ia amenin rii joac un rol
central n politicile de securitate ale statelor. Modul cum liderii
politici sunt percepu i de opinia public i de al i efi de stat
poate influen a natura rela iilor interna ionale la un moment
dat. n timpul R zboiului Rece, liderii sovietici ncep nd cu Stalin
i termin nd cu Brejnev erau percepu i de opinia public
Hans J. Morgenthau, Politica între na iuni. Lupta pentru putere i lupta
pentru pace, Ia i, Editura Polirom, 2007, p. 130.
2 Nicolae Melinescu, O viziune despre televiziune, Bucure ti, Master Print
Super Off Set, 2013, passim.
1
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occidental ca vectorii de expansiune ai comunismului la scar
mondial . Mihail Gorbaciov avea s produc n opinia public
occidental i la nivelul lidership ului marilor puteri o r sturnare
fundamental de imagine, care va influen a decisiv mersul
istoriei n perioada de final a R zboiului Rece.
Un alt element care circumscrie volumul elaborat de domnul
Alexandru Purc ru n r ndul lucr rilor de interes pentru
speciali tii R zboiului Rece este acela potrivit c ruia imaginea
adev rului istoric privind oamenii politici i faptele lor cu
referire la momente sau procese sociale, politice, culturale
reflectate n memoria colectiv a unei societ i nu r m ne o
constant pe parcursul evolu iei sale. Pe de alt parte, percep iile
asupra unui fapt istoric at t la nivelul opiniei publice, c t i la
nivelul speciali tilor/ istoricilor sunt puternic influen ate de o
serie de schimb ri intervenite n mentalul colectiv, practica
social i politic i, nu n ultimul r nd, de nnoirea metodelor i
tehnicilor de cercetare, analiz
i descriere. Uneori aceste
rupturi iau forma unor cotituri decisive turning points cu
impact decisiv asupra evolu iei n toate domeniile unei societ i
de la praxis la cunoa tere, inclusiv n cel al modului cum
percepem, cercet m i prezent m istoria. Dup un asemenea
point turning consumat scria Pierre Nora Fiecare istorie este de
natur critic , i to i istoricii au încercat s denun e mitologiile
ipocrite ale predecesorilor lor”. Ie irea din comunism a fost
pentru popoarele din fostul spa iu sovietic, dar i din centrul i
sud estul continentului european, un turning point urmat firesc
de un proces de rescriere a istoriei. Confruntarea dintre SUA i
URSS, n perioada de final a R zboiului Rece, precum i rolul
jucat de liderii acestora au stat n aten ia cercet torilor i a isto
ricilor, gener nd o literatur bogat , polemic i complex .
F r a recurge la un exerci iu de istorie contrafactual ,
domnul Alexandru Purc ru nu i propune s devin parte a
polemicii amintite, ci s analizeze rolul deciden ilor de la
Washington i al serviciilor speciale americane care au contri
buit la formarea unei percep ii corecte asupra imperiului
sovietic n perioada destr m rii acestuia, dar i a liderului s u
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Mihail Gorbaciov. Inten ia autorului, m rturisit n studiul
introductiv, este aceea de a prezenta percep ia furnizorilor i
utilizatorilor de informa ii americani despre Uniunea Sovietic
n epoca Gorbaciov (1 85 1 1 . Autorul ncearc s r spund
la ntreb rile: „Când s a produs schimbarea de optic i de
conduit a SUA fa de Moscova? Ce a motivat o? Ce informa ii i
analize ale serviciilor de informa ii au fundamentat o?”
Prin aceast tehnic de cercetare, domnul Alexandru
Purc ru a inten ionat, de asemenea, s evite pozi ia de parti
zanat cu care a fost abordat anterior de cele mai multe ori tema,
pentru a se demonstra fie e ecul anali tilor i al savan ilor de a
anticipa desf ur ri viitoare, fie
dimpotriv
pentru a le
sublinia merite nchipuite . Acest tip de investiga ie tiin ific ,
bazat pe cercetarea rolului percep iilor n decizia politic , nu
presupune ignorarea surselor primare, dimpotriv . Acesta este
i motivul pentru care domnul Alexandru Purc ru a valorificat,
cu predilec ie, documentele care au ajuns pe masa deciden ilor
de la Washington ntocmite de c tre CIA, Departamentul de Stat
sau alte institu ii cu atribu ii n acest sens. Pe c t posibil, au fost
supuse analizei i materialele provenite din mediul jurnalistic,
deoarece percep ia liderilor a fost nu de pu ine ori corectat de
ceea ce opinia public a crezut cu referire la amenin rile de
securitate venite de la Kremlin i de la sateli ii s i. Nu au fost
neglijate nici strategiile de securitate elaborate la Washington,
ntruc t acestea sintetizau percep iile i traduceau aceste
percep ii n ac iuni de politic extern . Imaginea liderului
sovietic Mihail Gorbaciov a fost ajustat cu pricepere de domnul
Alexandru Purc ru i prin cercetarea unei vaste literaturi de
specialitate, a memoriilor unora dintre cei direct implica i n
stabilirea politicii externe americane sau a unor martori i
observatori ai evenimentelor.
Lectura acestei c r i zugr ve te un lider politic cu o imagine
apropiat de cea conturat de fostul consilier al lui Mihail
Gorbaciov, Anatoli Cerneaev. Acesta nota: Gorbaciov nu a fost un
mare om politic, ns el a dus la cap t o misiune istoric pentru
ru i salvarea de un regim comunist totalitar. Acest lucru este
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cel mai important pentru istorie .3 Gorbaciov a ocupat cu
siguran un loc unic n istoria poporului rus i a lumii, pentru c
a contribuit mai mult dec t orice alt politician al epocii sale la
ncheierea R zboiului Rece, dup cum se poate vedea i din
paginile prezentei c r i.
Constantin Hlihor

3 Apud Andrei Grachev,

Gorbachev, Moscow, Vagrius, 2001, p. 178.

ARGUMENT
MOTTO:
„Prima lec ie pe care trebuie s o înve e un cercet tor al
politicii interna ionale i pe care nu trebuie s o uite în veci este c
problemele interna ionale sunt de o complexitate ce face impo
sibile solu iile simple i profe iile credibile. Aici se desparte drumul
omului de tiin de cel al arlatanului. [...] Chestiunile inter
na ionale rezerv surprize pentru oricine încearc s întrevad
viitorul prin prisma cuno tin elor sale despre trecut i a semnelor
prezentului”.4 Hans J. Morgenthau

La 25 decembrie 1 1, de Cr ciun, Mihail Gorbaciov i
anun a demisia din func ia de pre edinte al Uniunii Sovietice,
stat care i nceta, oficial, existen a n prima zi a anului urm tor.
Pr bu irea Imperiului sovietic considerat de c tre pre edin
tele rus Vladimir Putin drept cea mai mare catastrof geopoli
tic a veacului al XX lea 5 a fost ns un proces agonizant, de
durat . R m ne nc subiect de dezbatere n ce m sur semnele
acestui deznod m nt au fost corect identificate i descifrate de
c tre lumea academic sau de c tre comunitatea occidental de
informa ii.
Potrivit unei opinii radicale, care este ilustrat aici de Leon
Aron, „în anii premerg tori lui 1991, niciun expert, universitar,
oficial, sau politician (subl.n. nu a prev zut colapsul iminent al
Uniunii Sovietice i, odat cu dictatura, i al economiei planificate
sau a controlului Kremlinului asupra imperiului domestic i est
european”.6 i reputatul istoric John Lewis Gaddis sus ine aceast
Hans J. Morgenthau, Politica între na iuni. Lupta pentru putere i lupta
pentru pace, Ia i, Editura Polirom, 2007, p. 61.
5 Depe
BBC: Putin deplores collapse of USSR, 25 aprilie 2005.
6 Leon Aron, Tot ceea ce credeai despre dispari ia Uniunii Sovietice este
gre it, n Foreign Policy Rom nia , nr. 23, iulie/ august 2011, p. 67.
4

