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România, frontul informa iilor i sfâr itul R zboiului Rece (1980-1989)

Evenimentele interna ionale din perioada 1985-1989
reflectate în documentele Centrului de Informa ii
Externe (C.I.E.)
Analiza percep iei institu ionale a rela iilor interna ionale în perioada final a R zboiului Rece r mâne o tem constant pentru scrisul
istoric i reflexia politologic în sistemul tiin elor sociale contemporane.
Mai mult, abordarea acestor teme ale politicii mondiale dominate de disputa Est-Vest (fundamentat de bipolaritatea opozabil dintre «imperiul r ului»1 - Uniunea Sovietic i «soldatul democra iei liberale»2 - S.U.A.) prin prisma surselor documentare ale aparatului de
informa ii externe al fostei Securit i, reprezint o cercetare istoric
critic provocatoare.
Arcul temporal 1985-1989 descrie o serie de momente importante în decomunizarea Europei de Est, destinderea progresiv a cursei
înarm rilor i a rela iilor directe dintre superputerile sistemului mondial, S.U.A. i U.R.S.S. Cercetând acest context de istorie recent a
raporturilor institu ionale interna ionale, am crezut c o analiz asupra
manierei de reflectare a transform rilor din arhitectura politico-statal
mondial (power politics - politic de putere) ar reprezenta un demers
tiin ific binevenit, dar i util.
Desigur, în evaluarea acestor aprecieri generate de ofi erii Centrului de Informa ii Externe3, documentele aflate în custodia C.N.S.A.S.
(Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii) reprezint un
izvor documentar esen ial pentru a cristaliza percep ia factorilor de
decizie, a centrelor institu ionale ale României din perioada 1985-1989
asupra dinamicii interna ionale.
Pentru reflectarea rolului D.I.E./C.I.E. în sistemul institu ional
al regimului comunist, istoriografia român are câteva contribu ii prin
lucr rile lui Mihai Pelin (Culisele spionajului românesc D.I.E. (19551

Sintagma a fost utilizat de pre edintele S.U.A., Ronald Reagan pentru a sublinia rolul
U.R.S.S. ca centru de putere represiv în Europa de Est, prin aplicarea principiilor
„doctrinei Brejnev”, a tezei suveranit ii de stat limitate pentru statele r s ritene i
universalismul modelului sovietic pentru lumea comunist .
2
Expresia este de extrac ie wilsonian sugerând convingerea politic în democratizarea
rela iilor interna ionale prin extensia modelului american de democra ie liberal i
economie de pia .
3
Metamorfoza serviciilor de informa ii externe ale Securit ii a cuprins în anii ’70-’80
urm toarele restructur ri: 1. în martie 1978, dup schimbarea generalului colonel
Nicolae Doicaru, denumirea de D.I.E. (Direc ia de Informa ii Externe) a fost schimbat
în D.G.I.E.(Direc ia General de Informa ii Externe) în timpul mandatului generaluluilocotenent Al. D nescu; 2. dup defectarea lui I. M. Pacepa, sub conducerea lui Remus
Dima titulatura D.G.I.E. a fost transformat în C.I.E. (Centrul de Informa ii Externe).
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1980), Bucure ti, Evenimentul Românesc, 1997; Un veac de spionaj,
contraspionaj i poli ie politic , Bucure ti, 2003), analist care a utilizat
fonduri din arhiva S.R.I..
Un istoric consacrat pentru cercetarea evolu iei serviciilor secrete din ara noastr , Cristian Troncot a analizat structurile, ac iunile
de poli ie politic i informativ- operative ale fostei Securit i în câteva
lucr ri de referin pentru paradigma serviciului de informa ii externe
din perioada comunist .4 În registrul contribu iilor asupra evolu iei
dinamicii operativ–informativ externe din era comunist a rii noastre,
sunt de referin studiile cercet torilor de la C.N.S.A.S.5, profila i pe
aprofundarea acestei teme de cercetare istoric i politologic .
Din perspectiva public rii materialului de arhiv creat de fosta
Securitate sunt necesare istoriile documentare6, care ne ofer o
microistorie a societ ii române ti prin prisma agres rii sale de c tre
activit ile organelor de represiune i urm rire informativ .
Utile – dar privite cu circumspec ie i spirit critic datorit abord rii subiective –sunt pentru cercetarea împletirii poli iei politice i spionaj în activitatea D.I.E./C.I.E i volumele de memorialistic scrise de
fo ti lideri ai aparatului de Securitate sau înal i ofi eri superiori7.
Pe problematica studiilor asupra structurii de spionaj a României comuniste, cercet rile au proliferat într-un ritm moderat, datorit
precarit ii document rii în arhivele fostelor structuri de informa ii externe prerevolu ionare, în special fondurile D.I.E./C.I.E.
Interac iunile dintre serviciile de informa ii est-europene comu4

Cristian Troncot , Istoria serviciilor secrete române ti. De la Cuza la Ceau escu,
Bucure ti, Editura Ion Cristoiu, 1999; Idem, Istoria Securit ii regimului comunist din
România 1948-1964, Bucure ti, I.N.S.T., 2003, Idem, Duplicitarii. O istorie a
Serviciilor de Informa ii i Securitate ale regimului comunist din România, Bucure ti,
Editura Elion, 2004; Idem, About the Espionage activity of the Romanian Comunist
Regime, 1965-1989, în „Totaliarianism Archives”, Romanian Academy, National
Institut for the Study of Totalitarianism, no. 1-2, 2002, p. 215-p. 233.
5
Liviu Ţ ranu, Direc ia de Informa ii Externe în vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej,
în volumul In Honorem Viorel Faur, Oradea, Editura Universit ii, p. 534-545; Florian
Banu, Activitatea Direc iei de Informa ii Externe a Securit ii – între atribu iile oficiale
i ac iunile reale (1951-1989), în „Cetatea Bihariei”, seria a II-a, nr 1/2005, p. 99.-111,
Idem, Direc ia de Informa ii Externe i emigra ia româneasc , în „Dosarele Istoriei”,
februarie 2005, p. 17-20; Idem, Direc ia I-a Informa ii Externe (D.I.E.). Atribu ii i
organizare, în Totalitarism i rezisten , teroare i represiune în România comunist ,
Bucure ti, C.N.S.A.S., 2001, p. 41-51.
6
Marius Oprea, Banalitatea r ului. O istorie a Securit ii în documente, Ia i, Polirom,
2002; Securitatea. Structuri-cadre, obiective i metode, vol. 1 (1948-1967) i vol. 2
(1967-1989), Bucure ti, C.N.S.A.S.., Editura Enciclopedic , 2006.
7
Neagu Cosma, Cupola. Securitatea v zut din interior. Pagini de memorii. Bucure ti,
Editura Globus, 1994; Neagu Cosma, Ion St nescu, De la iscoad la agentul modern în
spionajul i contraspionajul românesc, Bucure ti, Editura Paco, 2001; Filip
Teodorescu, Un risc asumat, Bucure ti, Viitorul Românesc, 1992; Ionel Gal, Ra iune i
represiune în Ministerul de Interne 1965-1989, 2 vol., Bucure ti, Editura Domino,
2002; Ion Mihai, Pacepa, Cartea Neagr a Securit ii, Bucure ti, 1999, Gh. Ra iu.
„Cutia Pandorei”. Arhivele Securit ii. Surprize i capcane, Bucure ti, Editura Paco, f. a.
6
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niste – printre care i componenta extern a Securit ii – i K.G.B. au
fost cercetate de o serie de anali ti care au oferit cercet ri de referin în
acest domeniu de investiga ie8. Am încercat s surprindem în tipologia
documentelor specifice C.I.E. enumerate mai sus, nu atât aspectele de
propagand (reliefate de sintagma «politica rilor imperialiste», promovarea în str in tate a operelor politice ale lui Nicolae Ceau escu»),
sau cele de poli ie politic (urm rirea informativ a «vocilor incomode»
pentru regimul comunist, supravegherea emigra iei sau coloniilor
române ti din str in tate).
În dinamica cercet rii de arhiv i a evalu rii critice a documentelor create de C.I.E. (dimensiunile operative) am urm rit cu prec dere aspectele informative care evaluau situa ia intern i politica statal a spa iului de referin est-vest european sau nord-american.
Ne-a interesat dac aceste analize ale ofi erilor de informa ii din
exterior i a referin elor de spa iu au surprins reac iile statelor socialiste
sau politica marilor centre de putere ale sistemului mondial (S.U.A.,
U.R.S.S., Marea Britanie, Fran a, R. F. Germania, Italia). Pentru a preciza mai bine evaluarea informativ a realit ilor politice, sunt utile i
materialele de arhiv ale fostei Direc ii a IV-a de Contrainforma ii Militare i Direc iei de Informa ii Militare care cuprind reac ii, pozi ii ale
ata a ilor militari est-europeni sau occidentali.
În fapt, istoriografia româneasc a produs o valoroas contribuie pentru analiza proceselor de putere i fenomenelor politico-militare
din perioada celei de-a doua conflagra ii mondiale9, depe ele militare
fiind un adev rat barometru pentru evenimente ca Anschluss-ul, criza
sudet , agresiunea Wermachtului asupra Poloniei, invazia i colapsul
militar al Fran ei (mai iunie 1940). Interesant i demn de urm rit pentru
problema cercetat este ac iunea de coroborare a documentelor CIE cu
8

Radu Tudor, Gheorghe Gheorghiu Dej, D.I.E. i K.G.B., în „Dosarele Istoriei”, an II,
nr. 3 (8), 1997, p. 31-32; Lauren iu Constantiniu, Re eaua Caraman a ac ionat în
interesul lui Ceau escu sau al K.G.B.?, în „Cotidianul”, 9 noiembrie, 1998; Vladimir
Alexe, Afacerea Charles Hernu: O cutie a Pandorei pentru a Fran a postbelic , în
„Dosare ultrasecrete”, „Ziua”, an 1, nr.17, 15 august 1998; Emil Berdeli, Lista celor 20
de urm ri i din arhiva celebrei unit i anti-KGB 0110, în „Cotidianul”, 7 septembrie
1998; Albina F. Noskova, Consilierii sovietici, între cerere i ofert , în „Magazin
Istoric”, 1998, nr. 4, p.33-37; Cristian Troncot , Politica de cadre în Securitate, în
„Psihosociologia mass- media”, an IV, nr. 3 (15) septembrie, 1998, p. 21-24; Ioan
Scurtu, Consilierii sovietici din România, în „Magazin Istoric” mai 1998, p. 12-15;
Mihai Pelin, Ceea ce nu se spune: Defectorii, în „Cotidianul”, 24 noiembrie 2000;,
Andrei B din, Securitatea l-a vrut pe generalul Phillipe Rondot, în „Jurnalul Na ional”
23 iulie 2007 (vezi i articolul Generalul Rondot cocheta cu Securitatea, în
„Cotidianul”, 3 mai 2006); Sorin Iv nescu, The Desovietization of the System of the
Securitate after 1960, în „Revue Roumaine d’Histoire”, Tome XL-XL, Academia
Român , 2001-2002, Christian Levant, Re eaua Caraman, glon pe eav între NATO i
KGB, Istorie i Dosare, „Adev rul”, 3 noiembrie 2007, p. 21.
9
Alesandru Du u, Lenu a Nicolescu, Alexandru O ca, Ata a ii militari transmit (19381944), 4 volume, Bucure ti, Editura Europa Nova, Editor: Funda ia „General Ştefan
Gu ), 2001-2003.
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expertiza factorului diplomatic român acreditat în capitalele vecine i
occidentale, situa ie reflectat într-o lucrare singular 10, cu focalizare pe
schimb rile geopolitice i de sistem societal din anul revolu ionar 1989.
Documentele create de fostul aparat de informa ii externe al
României anilor ‘80 – reprezentate de materialul arhivistic al Centrului
de Informa ii Externe/C.I.E. – reprezint înc o «terra incognita» pentru analiza istoric i cercetarea politologic din ara noastr .
Procedura de declasificare a acestor documente s-a accelerat
progresiv în perioada 2004-2006 prin comisiile mixte de lucru formate
– în temeiul Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar i deconspirarea Securit ii, ca poli ie politic – din de in torul de arhiv , Serviciul de Informa ii Externe i Colegiul C.N.S.A.S.
Tipologia specific dosarelor create de c tre C.I.E. se definesc prin
urm toarea taxonomie: 1. dosare de spa iu care cuprind ac iunile operativ informative desf urate de organele de informa ii externe atât în zona
necomunizat (S.U.A., Canada, Statele Vest-europene, rile latinoamericane, actorii Africii Negre sau ai Maghrebului, Japonia, India) cât i
în „lag rul socialist” (cu monitorizarea efectiv a celebrei unit i U.M.
0110) cu focalizare pe U.R.S.S., R. P. Ungar , R.S. Cehoslovac . R. D. G.,
R. P. Polon , R. S. F. Iugoslavia, R. P. Bulgaria, Albania, R. P. Chinez ,
R.D Vietnam; 2. dosare de problem care se structurau prin urm rirea/
supravegherea informativ a emigra iei i coloniilor române ti din
str in tate sau monitorizarea cet enilor afla i în interes de serviciu în afara
grani elor rii (ac iunea «Atlas»); 3. dosare de obiectiv cu referin la
activitatea unor anumite institu ii din «lumea liber », posturi de radio
occidentale care analizau procesele politice din R s ritul continentului
sovietizat postbelic, partide politice, corpul diplomatic, centre de cercetare,
firme; 4. dosare de coresponden definite prin documente trimise de
«Central » reziden ilor din capitalele continentale; 5. dosare organizatorice structurate pe câteva tipuri de acte ca ordinele de misiune11, rapoarte
de culegere a informa iilor tehnico- tiin ifice (T.S.), scrisori, note, sinteze
pentru conducerea C.I.E..
Dosarele de spa iu (U.R.S.S., R. P. Ungaria, R.P. Polon , R.S.
Cehoslovac .a.) – care, pe lâng aspectele de poli ie politic , cuprind i
ac iuni de intelligence „procurarea de informa ii politico-militare”,
10

1989. Principiul dominoului. Pr bu irea regimurilor comuniste europene, edi ie de
Dumitru Preda i Mihai Retegan, Ministerul Afacerilor Externe, Editura Funda iei
Culturale Române, Bucure ti 2000 (Direc ia Arhivelor Diplomatice, seria „Eveniment”).
Extrem de folositoare pentru percep iile politico-diplomatice române ti din perioada de
referin este sinteza regresiv a activit ii nivelelor de politic extern în anii 1985-1989
(Vezi Istoria politicii externe române ti în date, coordonator Ion Calafeteanu, Bucure ti,
Funda ia European Titulescu, Editura Enciclopedic , 2003, p. 549-603).
11
Acest tip de documente din nomenclatorul C.I.E. a fost precizat de fostul ofi er de
informa ii externe Liviu Turcu în articolele –serial din „Jurnalul Na ional”, octombrienoiembrie 2006; vezi din nou Liviu Turcu, Miturile realit ii i realitatea miturilor, în
„Jurnalul Na ional”, 4 octombrie 2007, p. 8-9; Idem, Dincolo de cazul „D ianu”, în
„Jurnalul Na ional” 4 octombrie 2007.
8

România, frontul informa iilor i sfâr itul R zboiului Rece (1980-1989)

„ob inerea de date despre inven iile tiin ifico-tehnice din rile capitaliste
i realiz rile în acest domeniu12” sau probleme de spionaj13- sunt o resurs
documentar important pentru a preciza natura exact a informa iei
transmise de agen ii C.I.E. despre evolu iile regionale unde erau aronda i i
gradul de viciere ideologic a materialelor informative raportate Centrului
de Informa ii Externe al D.S.S. (Departamentul Securit ii Statului).
Aceast constant analitic este important , deoarece urm re te un atribut
esen ial al activit ii de informa ii care trebuie s reflecte realitatea
procesului evaluat, f r o cosmetizare subiectiv – politic , ideologic ,
mental , axiologic - care poate denatura evolu iile cercetate sub unghiul
unei aprecieri individuale „ a a am vrea noi s arate realitatea”.
Pentru a configura disputa strategic dintre cele dou blocuri ale
lumii R zboiului Rece i evaluarea pozi iilor politico-militare ale statelor
est-europene în sistemul de securitate interna ional al anilor 1985-1989, de
referin pentru o cercetare am nun t a mediului strategic european este
eminenta contribu ie Romania and the Warsaw Pact, 1955-1989, vol I-II,
document reader compiled by Mircea Munteanu, translations by Cornel
Ban and Mircea Munteanu, Bucharest, 2002. Reconfigurarea mediului
interna ional al deceniului opt din secolul trecut a fost conceput temeinic
de c tre Ioan Scurtu, Revolu ia român din decembrie 1989 în context
interna ional, Bucure ti, 2006 i Alesandru Du u, Revolu ia din decembrie
1989. Cronologie, Bucure ti, 200614.
Istoriografia est-european asupra serviciilor de informa ii comuniste a fost înfloritoare, iar despre activitatea extern a acestora exist o
serie de contribu ii cunoscute fundamentate interdiciplinar (istorie politic ,
sociologie, politologie) în Cehia15, Ungaria16, Polonia17, Germania18.
12

Florian Banu, Activitatea Direc iei de Informa ii Externe a Securit ii –între
atribu iile oficiale i ac iunile reale (1951-1989), p. 108.
13
Arhiva C.N.S.A.S., fond Centrul de Informa ii Externe, dosar 14386, vol. 6, f. 149151, documentul intitulat Lista categoriilor de materiale existente în Fondul
documentar la Serviciul Arhiv din Centrul de Informa ii i Documentare, 24.02.1984.
14
Ambele lucr ri au fost elaborate sub egida Institutului Revolu iei Române din
Decembrie 1989 (I.R.R.D.)
15
Oldrich Cerney, fost consilier pe probleme de securitate na ional al pre edintelui
cehoslovac Vaclav Havel (1990-1993) i director general al Serviciului de Informa ii al
Republicii Cehe (1993-1998) a elaborat un cunoscut studiu, Czechoslovak (Czech)
Intelligence after the Cold War, Centrul pentru Controlul Democratic al For elor
Armate, Geneva, 2000. Jirina Siklova a lansat o tem a dosarelor externe instrumentate
de StB („Securitatea” cehoslovac ) printr- un studiu interesant (Ruguri care nu scot
fum, în „Lettre internationale”, edi ia român , iarna 1997/1998).
16
Istoricul militar maghiar Ladislau Gyarmaty a scris despre serviciul de informa ii
externe al Ungariei comuniste
17
Andrzej Zybertowicz, Privatizing the Police-State: The Case of Poland, Hardcover, Palgraver
MacMillan, 2004, autorul este profesor la Universitarea Nicolaus Copernicus, Var ovia.
18
În jurul temei Stasi („scutul i spada Partidului” comunist Partidul Socialist Unit –din
R. D.G.) i activit ii serviciului de informa ii externe condus de Markus Wolff sunt
utile lucr rile lui Erhart Neubert Walter Süb, Anatomie der Staatsicherheit. Geschichte,
Stasiprotokolle, Frankfurt am Main, 1992; Delphine Serre, O poli ie politic în
dezbatere: Fenomenul Stasi (1989-1995), Ia i, Institutul European, 1999.
9
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Evolu ia rela iilor interna ionale din perioada 1985-1989 se
subscrie principiului bipolarit ii politico-militare Est-Vest i condominiului hegemonic sovieto-american, cu men iunea c UR.S.S. devine o
„Volt superioar cu arme nucleare”19 pierzând competi ia pentru armament strategic – datorit programului Ini iativa de Ap rare Strategic –
„R zboiul Stelelor” – demers ini iat de pre edintele S.U.A., Ronald
Reagan.
Încercarea lui Mihail Gorbaciov de a salva la „firul ierbii” „imperiul r ului” – cum a fost definit imagologic UR.S.S. de c tre Ronald
Reagan – prin politicile interne de glasnost (transparen comunica ional a statului i partidului c tre societatea sovietic ) i perestroika (restructurarea mamutului birocratic sovietic i eficientizarea performan ei
manageriale publice) a fost sortit unui e ec istoric.
În statele vecine României, spre exemplu în Ungaria, opozi ia
democratic , cum ar fi cercul “Viitorul” a for at desf urarea unor alegeri parlamentare (8 iunie 1985), iar în 1987 aceast forma iune civicopolitic îi cerea lui Janos Kádár « s plece ».20
Ţara noastr a cunoscut forme de protest la nivelul primei jum t i a decadei anilor ’80, cu prec dere în bazinele miniere, în 1981,
regiunea V ii Motrului, iar în 1983 greva de la mina Bor a a tensionat
zona mineritului maramure an.21
La nivelul convulsiilor politice din vârful e ichierului politic
comunist, consemn m tentativa de înl turare a lui Nicolae Ceau escu
de grupul generalului Ion Ioni , în 1984, cu prilejul vizitei acestuia în
R.F. Germania.22
În arhitectura rela iilor cu democra iile occidentale latine, România ocup un rol din ce în ce mai periferic datorit temei «drepturilor
omului» codificat prin Acordul de la Helsinki (1975), austerit ii
economice interne, resurec iei poli iei politice, strategiei sistematiz rii
rurale i a demol rii bisericilor incluse în patrimoniul istoric.
Perioada 1985-1989 cuprinde contacte la amplitudine medie ale
palierelor de politic extern (pre edintele statului, Ministerul de
Externe, «diploma ia de partid», diploma ia parlamentar ) cu «axa
latin » a Comunit ii Economice Europene: Lisabona-Madrid-Paris,
de i în cele trei state erau la putere administra ii socialiste.
19

Sintagma îi apar ine lui Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate
na ional al pre edintelui Jimmy Carter care a sprijinit abordarea american a
diferen ierilor politice între actorii sociali ti est- europeni, a acelor „maverick” (dup
expresia politologului canadian Jacques Levesque) care edificau un policentrism al
lumii comuniste.Vezi Zbigniew K. Brzezinski, The Soviet Bloc, Unity and Conflict,
Harvard University Press, 1967, Idem.
20
Alesandru Du u, Revolu ia din 1989, Cronologie, Bucure ti, Editura Institutului
Revolu iei române din decembrie 1989, 2006, p. 59.
21
Arhiva C.N.S.A.S., fond „Coresponden ”, nr. 3594, Evenimentele din Valea Jiului,
(Hunedoara).
22
Ioan Scurtu, Revolu ia Român din decembrie 1989 în context interna ional,
Bucure ti, Editura I.R.R.D., 2006, p. 71.
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Astfel, pe rela ia cu Portugalia înregistr m doar o primire a
ministrului de Externe, Ştefan Andrei, la premierul lusitan, Mario Soares i la pre edintele António Ramallo Eanes (februarie 1985) pe intervalul cercetat, iar în ceea ce prive te cealalt ar iberic , contactele la
nivel înalt s-au redus la prima vizit a unui ef de stat spaniol, regele
Juan Carlos, în România (mai 1985).23
Sc derea de temperatur a rela iilor franco-române în anii ‘80
a fost determinat de sprijinul administra iei Mitterand pentru
gorbaciovism i ideea «Casei comune» a Europei - proiecte respinse
doctrinar i politic de Nicolae Ceau escu - dezvolt rii strategiei de ap rare a «drepturilor omului» (ca principiu continental) de c tre diploma ia de la Quai d’Orsay, sau sprijinirea opera iunii «Villages
Roumaines».
Pe de alt parte remarc m i o activare a poten ialului revizionist al emigra iei ungare din Hexagon i conexiunile acesteia pe acest
subiect, cu lideri comuni ti reformatori sau conducerea structurilor
partidiste necomuniste (Victor Orban).
Pe nivelul superior al rela iilor oficiale cu Fran a, înregistr m
doar o vizit a ministrului de externe, Ştefan Andrei (12-15 mai 1984),
la Paris, unde a avut întâlniri cu François Mitterand, pre edintele Republicii, Charles Hernu, ministrul Ap r rii Na ionale24 i Jacques Chirac,
primarul Parisului, pre edintele partidului Adunarea pentru Republic .
Poten ialul rela iilor cu Parisul s-a diminuat considerabil fa
de deceniul apte, de i s-a spus c Nicolae Ceau escu a sus inut compania candidatului socialist, François Mitterand cu 400.000 de dolari,
dup defec iunea ofi erului Matei Haiducu în Fran a, Securitatea a ac ionat dur în mediul românesc de aici, moment care l-a determinat pe eful de la Elisée s califice C.I.E. ca o «band de asasini».25
23

Istoria politicii externe române ti în date, Bucure ti, Editura Enciclopedic , 2003, p.
553.
24
Charles Hernu, ministrul ap r rii în guvernarea socialist Pierre Mouroy (1981) a
fost racolat de Serviciul secret bulgar, D.I.E. român (recrutat de Mihai Caraman) i
K.G.B. în perioada 1957-1963 în contextul penetr rii structurilor nord-atlantice. Dup
venirea sa la putere, F. Mitterand a reac ionat în for pentru decontaminarea rii de
agenturile est-europene; în acest sens, pre edintele francez a ordonat - în 1983 expulzarea a 47 de ofi eri de informa ii sovietici, agen i epura i datorit fostului lucr tor
K.G.B, Vladimir I. Vetrov, care prin opera iunea „Farewell”, a deconspirat sistemul de
agenturi sovietice pe domeniul „ tiin
i tehnic ” din economia Hexagonului (vezi
Vasili Mitrokhin, Christopher Andrew, Arhiva Mitrokhin. K.G.B. în Europa i în Vest,
Bucure ti, Editura Orizont, Editura Sirius, 2003, p. 474). Administra ia preziden ial
Mitterand a reac ionat politic dur criticând proliferarea spionajului industrial al C.I.E. în
Fran a (cazul Oltcit), iar partea român aducea în aten ie tentativa de racolare de c tre
D.S.T. a efului informa iilor externe, generalul N. Ple i .
25
Cristian Troncot , About the espionage activity of the Romanian Communist Regime,
1965-1989, în „Totalitarianism Arhives”, 1-2, 2002, p. 225. Dup defectarea lui Matei
Haiducu în Fran a, la o conferin de pres serviciul de contrainforma ii din Hexagon
(DST) a ar tat planurile de atac terorist împotriva lui Paul Goma. Tot atunci, pe frontul
independent al b t liei serviciilor de informa ii, eful C.I.E., Nicolae Ple i ar ta c
spionajul francez a vrut s îl recruteze.
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De asemenea, personalul diplomatic acreditat la Bucure ti
emitea pozi ii critice la adresa regimului Ceau escu, iar în acest registru
men ion m reac iile verbale ale ambasadorului Michael Rougagnou cu
ocazia zilei na ionale a României, 23 august.
Astfel, la s rb torirea din 1984 a «revolu iei antiimperialiste i
antifasciste», o not întocmit de ofi erii C.I.E. din cadrul Departamentului Securit ii Statului specifica urm toarele aspecte: «ambasadorul Fran ei, Michel Rougagnou, în prezen a ministrului secretar de
Stat la Ministerul Rela iilor externe, Jean Michel Bayiete, ef al
delega iei guvernamentale franceze, care a participat la festivit ile
organizate în cinstea zilei de 23 august, în timp ce asista în tribun la
parada militar i la demonstra ia oamenilor muncii, a f cut afirma ii
necorespunz toare, comentând cu foarte mult ironie, începând de la
tehnica militar , la demonstra ia oamenilor muncii i încheind cu
oamenii din serviciul de ordine.
Singurele comentarii pozitive au fost f cute la adresa i în
special a gimnastelor (n.n. România nu a boicotat Jocurile Olimpice de
la Los Angeles din 1984). Comentariile cele mai ironice s-au referit la
tablourile cu portretul comandatului suprem i al tovar ei Elena
Ceau escu, la metodele dure de conducere, de dictatur imprimate i
prin militarizarea i pasul caden at al tuturor forma iunilor, inclusiv la
femei, tineret i copii, la abunden a de cifre, grafice i panouri, care nu
ar fi reale.
Reprezentantul partidului Adunarea pentru Republic din
Fran a (n.n. în orientare de dreapta, progaullist) care se afla în tribun i
a auzit aceste comentarii, a afirmat fa de interpretul român c se simte
jenat ca francez, de comentariile neavenite ale ambasadorului rii sale
i c va informa conducerea partidului s u despre comportarea ambasadorului.26
Consider m necesar s subliniem c , din structura delega iilor
str ine prezente la Bucure ti, cu ocazia zilei de 23 august 1984, singura
reprezentan occidental (vest-european /nord-american ), a fost aceea
a Fran ei, printr-un demnitar de rang secund, prin persoana Secretarului
de Stat la Ministerul Rela iilor Externe al Republicii Franceze.
La rigoare, pentru a eviden ia amplitudinea interferen elor politico-diplomatice la nivel înalt româno-franceze în perioada studiat ,
putem men iona c pre edintele francez, frunta ul socialist François
Mitterand, nu a avut nici o convorbire cu Nicolae Ceau escu, atât la
26

Arhiva C.N.S.A.S., Fond C.I.E., dosar nr. 13838, f. 104-105, not adresat de
secretarul de Stat, eful C.I.E., general-locotenent Aristotel Stamatoiu, c tre adjunctul
ministrului de Interne, general-colonel Iulian Vlad, document datat 6 septembrie 1984.
Referitor la reac ia român asupra aprecierilor f cute de trimisul Fran ei, liderul
informa iilor externe al D.S.S. preciza c : „au fost luate m suri pentru a se face
cunoscut la Ministerul Rela iilor Str ine atitudinea neprietenoas a ambasadorului
francez la Bucure ti”. Dup câte cunoa tem, reprezentantul diplomatic din România nu
a fost aten ionat de Quai d’Orsay.
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Bucure ti, cât i la Paris (doar în 1984, conduc torului de la Palatul
Elysée i s-a înmânat un mesaj despre con inutul rela iilor bilaterale i
problemele securit ii europene, de c tre vicepre edintele Consiliului
de Stat, Manea M nescu).
Analiza vie ii politice europene (structurat pe câteva teme
principale: dinamica comunit ii continentale C.E.E. – Comunitatea
Economic European , rela iile euroatlantice, problema rachetelor cu
raz medie de ac iune, raporturile U.R.S.S. cu statele occidentale) prin
prisma cercet rii documentelor create de fostele reprezentan e C.I.E.
din str in tate ne ofer i informa ii interesante despre evolu iile interna ionale.
Rapoartele, notele-sintez i scrisorile operative preg tite de
ofi erii acoperi i reuni i în grupe de ac iune pe scheletul fostei Brig zi U
(desfiin at dup defectarea lui I.M.Pacepa, în 1978), reorganizate pe
spa iul Europei de Vest, sub forma U.M. 0101, sunt câteva nout i documentare în analiza istoric .
O serie de documente din arhiva C.I.E. sunt reprezentate de informa iile constituite prin utilizarea surselor deschise - mass media - i
surselor secrete de c tre Brigada ZI, care întocmea sintezele sau buletinele de informa ii care erau remise factorilor de conducere guvernamentali sau efului statului.
Ca studiu de caz, rela iile sovieto-vest-germane au fost relativ
calme în timpul ultimului mandat al frunta ului socialist Helmuth
Schmidt (1980-1982), guvernare social-liberal bazat pe cooperarea
dintre Partidul Social Democrat (S.P.D.) i Partidul Liberal, executiv
creat ca rezultat al înfrângerii dreptei conservatoare UCD/UCS reprezentat de carismaticul lider bavarez, Franz Joseph Strauss.
Încordarea în dialogul politic Bonn-Kremlin s-a datorat deciziei N.A.T.O. de «înarmare suplimentar » (R.F.G. a cunoscut o ampl
mi care de protest împotriva acestei m suri), strategie pe care H.
Schmidt a sus inut-o în pofida unei opozi ii consistente a propriului
partid.
Dar spre deosebire Franz Josef Strauss - s-a încercat compromiterea lui prin K.G.B. printr-o agent HVA (Serviciul de Informa ii
Externe al R.D.G.), Inge Goliath,27 secretar a Comisiei de politic extern a Uniunii Cre tin–Democrate, prin dezinformarea lansat c preedintele catolic bavarez era legat de neonazism - urma ul lui Willy
Brand în leadership-ul stângii vest-germane urm rea o autonomie energetic a Europei prin transferul gazului siberian, strategie criticat de
administra ia Reagan.
27

Vasili Mitrokhin, Christopher Andrew, op.cit., p. 454. Opera iunea de compromitere
a lui F.J.Strauss a purtat numele de „COBRA 2”, fiind supervizat de Iuri Andropov,
eful K.G.B. i Erich Mielke, conduc tor al STASI, printr-o întâlnire la Moscova între
cei doi efi ai serviciilor secrete (iulie 1979). În ianuarie 1980 i martie 1981, primulministru al landului Bavaria, F.J. Strauss, a fost primit i a avut un schimb de vederi cu
Nicolae Ceau escu.
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Preocupa i de aceast tem , agen ii C.I.E. de pe spa iul german
preg teau un document asupra rela iilor sovieto-germane în timpul erei
Cernenko i dup doi ani ai administra iei Kohl, de orientare cre tindemocrat .
Astfel, o unitate C.I.E. specializat pe analiza spa iului vest-european a structurat tematic o Not privind rela iile dintre U.R.S.S. i
R.F.G., datat 21 decembrie 1984, dup sfâr itul epocii sovietice personalizate de secretarul general al P.C.U.S., Iuri Andropov i începuturile
politicii reunific rii concepute de cancelarul Helmuth Kohl.
Documentul - bazat pe datele de inute de acest compartiment al
centralei de informa ii externe a Departamentului Securit ii Statului evalua situa ia interferen elor dintre cele dou centre de putere ale lumii
R zboiului Rece prin ideea c : « în rela iile politice cu U.R.S.S., R.F.G.
este acuzat c promoveaz o politic revan ard (un atac de acest fel a
avut loc i în cadrul dezbaterilor conferin ei pentru m suri de încredere,
securitate i dezarmare, care se desf oar la Stockholm) ».28
„Pozi ia revan ard ” precizat de documentul C.I.E. se refer la
politica de „Anschluss” a lui Helmuth Kohl, prin care unificarea este
receptat ca o anexiune i nu ca o unire a dou ansambluri egale i autonome29 (R.F.G. i R.D.G.).
Analiza referen ilor de spa iu de la C.I.E. încearc s sublinieze
c încrederea Bonn-ului de a „a promova o politic de deschidere i
apropiere fa de R.D.G. ar periclita strategia sovietic în domeniul politicii externe” ceea ce reprezenta o realitate, deoarece Kremlinul condus de I. Andropov i K. U. Cernenko se opunea chestiunii unific rii
germane, printr-un dialog sus inut intergerman între dou entit i statale
(zweistaatlichkeit).30
Documente ale „centrului” K.G.B. de la Karlhorst prezentau
contacte ale liderului P.S.U.G., Erich Honecher, cu oficiali P.S.D., prin
care acesta le propunea - în 1978 - anularea unor restric ii de c l torie
între R.F.G. i R.D.G.
Problematica unific rii - deschis dezbaterii în mediul german
28

Arhiva C.N.S.A.S., fond C.I.E., dosar nr. 19838, Not privind rela iile dintre
U.R.S.S. i R.F.G., datat 21 decembrie 1984, f. 181, document preg tit de U.M. 0199
cu regim de circular i utilizat probabil i de U.M. 1110 - unitatea de monitorizare
informati a Serviciilor de informa ii din statele socialiste, apreciat lacunar doar o
unitate anti - K.G.B. - structur condus de generalul V. Niculcioiu i care avea în
componen o grup operativ pentru STASI coordonat de colonelul Ioan Grosan.
29
Delphine Serre, O poli ie politic : Fenomenul Stasi (1989-1995), Ia i, Institutul
European, 1999, p. 69; Politicii de unificare german promovat de c tre dreapa
cre tin-democrat german i s-a opus o abordare ponderat a temei de c tre o parte a
elitei Partidului Social-Democrat, reprezentat de Oskar Lafontaine, candidat la fotoliul
de cancelar, în vreme ce fo tii cancelari i lideri social-democra i, Willy Brandt i H.
Schimidt admit unificarea f r rezerve.
30
Facilitarea c l toriilor în Occident pentru cet enii R.D.G. a diluat pu in psihoza
„zidului Berlinului”; în 1984, ne confrunt m cu o surprinz toare generozitate a aviz rii
vizelor de ie ire, aproape 40.000 de aprob ri.
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– cu r d cini în anii 197031, a provocat reac ii atât în rândul intelectualilor de dreapta, cât i în cadrul partizanilor stângii din R.F.G.
În contextul alter rii rela iei sovieto-germane din timpul mandatelor Andropov-Cernenko, unul dintre oamenii de spirit care au sprijinit destinderea german i Ostpolitik, scriitorul Günter Grass32 critica
pozi ia rigid a Kremlinului postbrejenevian, dominat mental de cunoscuta „doctrin a suveranit ii limitate” pentru tipul de socialism construit de fiecare fost „democra ie popular ”. De i regimul Ceau escu
s-a opus cunoscutei „doctrine Brejnev”, România nu s-a preocupat de
chestiunea reunific rii germane datorit rela iei excelente cu R.D.G.,
condus de Erich Honecher i a unei strategii politico-diplomatice
„formale” fa de R.F.G. (a se vedea punctajul întâlnirilor descrise la
tema interferen e statale dintre Bucure ti i Bonn), proces diminuat
sim itor de c tre spiritul „conven iilor de reîntregire a familiilor germane” încheiat în 1974, 1978, i 198333 (care aduceau prin planul
„HERMES” în contul Gospod riei de Partid, 32 de milioane de m rci
anual, în cote de câte opt milioane D.M. trimestrial.
Tabloul rela iilor româno-est-germane a avut o dimensiune cooperant constant în intervalul cronologic 1985-1989,34 aser iune înt rit de vizitele dese la nivel înalt (1985 – sesiunea a XI-a a Comisiei
Interguvernamentale de Colaborare Economic i Tehnico-Ştiin ific ,
urmat de convorbiri între Gh. Oprea, membru al C. P. Ex. i Erich
Honecher, Willi Stoph, pre edintele Consiliului de Stat; vizita la Berlin
a pre edintelui C.S.P., Ştefan Bârlea pentru coordonarea planurilor comune pe perioada 1985-1990; primirea de c tre Nicolae Ceau escu a lui
Günter Kleiber; vicepre edintele Consiliului de Mini tri al R.D.G.; întâlnirea dintre pre edintele român i Horst Sindermann, eful Camerei
Populare; vizita în ara noastr a lui Gerhard Schürer, pre edintele Comisiei de Stat a Planific rii; 1986 – turneul la Bucure ti al lui Egon
Krenz, secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania; a
doua consf tuire politic cu Berlinul r s ritean, reprezentat de Günter
Kleiber; 1987 – convorbiri ministeriale C. D sc lescu – Willi Stoph,
31

Tratatul de baz între R.F.G. i R.D.G. a fost semnat la 21 decembrie 1972, fiind
negociat de Egon Bahr din partea Bonn-ului i Michael Kohl, reprezentant al Berlinului
comunist
32
Günter Grass este un apreciat scriitor i jurnalist, fost diplomat. Se num r printre cei
mai vizibili oameni de stânga care a sus inut dialogul germano-german.
33
Conven iile privind reîntregirea familiilor de na ionalitate german au fost încheiate
de Vasile Pungan (1978, 1983) i au expirat la 1 iulie 1988; într-o not -raport, datat 30
iunie 1986. ministrul de Interne, Tudor Postelnicu, îi raporta lui Nicolae Ceau escu c
partea vest-german va transfera retroactiv suma de 32 milioane D.M. dar în contul
B.R.C.E. i nu al Gospod riei de Partid. Lui Aristotel Stamatoiu, eful C.I.E., T.
Postelnicu îi preciza printr-o rezolu ie olograf despre avizul „conducerii superioare
pentru acest transfer de cont bancar” („ac iunea C”) – Arhiva C.N.S.A.S., dosar C.I.E.,
nr. 52873, vol. VII, Ac iunea „C”, f. 1-5.
34
Liderii R.D.G. i ai R.S.România, Erich Honecher respectiv Nicolae Ceau escu, au
dezvoltat o pozi ie comun de respingere a gorbaciovismului politic, tradus prin
glasnost i perestroika.
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