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Este salutarǎ iniţiativa Fundaţiei Europene Titulescu de a pune la dispoziţia 

celor interesaţi - publicul larg, studenţi, dar şi profesori de la facultǎţile de istorie 

şi de relaţii internaţionale, precum şi actuali diplomaţi – o “carte de învǎţǎturǎ”.  

În cele trei volume sunt coordonate de ambasadorul Nicolae Ecobescu, unul 

dintre cei mai strǎluciţi diplomaţi români, care a fǎcut parte din corpul de elitǎ al 

Ministerului Afacerilor Externe al României într-o perioadǎ când ţara noastrǎ 

însemna “ceva” în viaţa internaţionalǎ, glasul sǎu fiind ascultat la ONU, la 

reuniuni consacrate rezolvǎrii unor tensiuni şi conflicte din diferite zone ale 

Globului, dar fiind şi iniţiatoarea unor propuneri vizând menţinerea pǎcii, 

dezarmarea, promovarea colaborǎrii între statele lumii. 

În  peste 2 000 de pagini sunt abordate o multitudine de subiecte, din 

perspectiva cercetǎtorului în arhive, a diplomatului implicat nemijlocit în 

evenimentul analizat, a profesorului care încadreazǎ faptele respective în “durata 

lungǎ “ a istoriei. 

Autorii analizeazǎ coordonatele esenţiale ale politicii externe a României în 

contextul evoluţiei vieţii internaţionale dupǎ cel de-al Doilea Rǎzboi Mondial, 

marcat de confruntǎrile între “Est” şi “Vest”, între cele douǎ superputeri - URSS 

şi SUA - care-şi creaserǎ zone de influenţǎ (şi dominaţie). 

România, plasatǎ în zona de influenţǎ (dominaţie) sovieticǎ, în urma 

înţelegerilor de la Teheran şi Yalta dintre Stalin, Churchill şi Roosevelt, a fost 

nevoitǎ sǎ suporte condiţia de stat învins la Conferinţa pǎcii de la Paris din 1946, 

deşi adusese o contribuţie importantǎ la înfrângerea Germaniei şi victoria 

Aliaţilor, sǎ fie de acord cu prezenţa trupelor sovietice pe teritoriul sǎu în timp de 

pace şi mai ales sǎ adopte regimul politic impus de Moscova. 
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A fost nevoie de multǎ inteligenţǎ şi perspicacitate din partea liderilor sǎi 

pentru a ieşi din aceastǎ situaţie şi a promova o politicǎ de independenţǎ şi 

demnitate naţionalǎ. 

Primul pas, dar decisiv, a fost fǎcut în 1958, când conducerea de la 

Bucureşti, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, a obţinut acordul lui N.S. 

Hruşciov privind retragerea trupelor sovietice din România.  Nici o altǎ ţarǎ 

socialistǎ, membrǎ a Tratatului de la Varşovia, nu a reuşit sǎ obţinǎ aceastǎ 

decizie istoricǎ, astfel cǎ trupele sovietice aveau sǎ se retragǎ din Polonia, 

Cehoslovacia, Ungaria, R.D. Germanǎ, Bulgaria abia în anii 1990-1992. 

A urmat un al doilea moment semnificativ: adoptarea Declaraţiei CC al PMR 

din aprilie 1964, prin care România îşi afirma public, fǎrǎ echivoc, principiile care 

trebuie sǎ stea la baza politicii sale externe şi a relaţiilor dintre state: independenţǎ 

şi suveranitate naţionalǎ, egalitate în drepturi şi neamestec în treburile interne. La 

vremea respectivǎ, acest document a avut un larg ecou internaţional, iar politica 

concretǎ promovatǎ de România a dovedit cǎ aceste principii puteau deveni 

realitate.  

Semnificativ este faptul cǎ ministrul Afacerilor Externe român Corneliu 

Mǎnescu a fost ales, în 1967, preşedintele Adunǎrii Generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, fiind primul diplomat dintr-o ţarǎ socialistǎ care ocupa aceastǎ 

înaltǎ demnitate. În fond, Corneliu Mǎnescu reedita performanţa lui Nicolae 

Titulescu, ales în 1930 şi 1931, preşedintele Adunǎrii Generale a Societǎţii 

Naţiunilor. 

România a încetat sǎ se mai alinieze la directivele Moscovei, aşa cum fǎceau 

celelalte state membre ale Tratatului de la Varşovia, adoptând o politicǎ proprie, 

conformǎ cu interesul naţional şi cu necesitatea rezolvǎrii pe cale paşnicǎ a 

diferendelor dintre state. Ţara noastrǎ nu numai cǎ nu a rupt relaţiile diplomatice 

ci Israelul, aşa cu ceruse URSS, dar s-a implicat activ în negocierile arabo-

israeliene, aducând o contribuţie importantǎ la încheierea pǎcii între Israel şi 

Egipt.  

Conducerea de la Bucureşti nu a intervenit militar în Cehoslovacia, în august 

1968 şi a condamnat energic, prin glasul lui Nicolae Ceauşecu, aceastǎ invazie 

iniţiatǎ de Uniunea Sovieticǎ, la care s-au alǎturat Polonia, Ungaria, R.D. 

Germanǎ şi Bulgaria. 

La vremea respectivǎ, România se bucura de un mare prestigiu internaţional, 

iar Bucureştii devenise un centru al diplomaţiei mondiale. Este semnificativ faptul 

cǎ Richard Nixon, preşedintele SUA, l-a rugat pe Nicolae Ceauşescu sǎ-i 

mijloceascǎ realizarea unor contacte cu conducǎtorii Chinei, fapt ce avea sǎ ducǎ 

la stabilirea de relaţii diplomatice între cele douǎ state. 

Din comunicǎrile susţinute la diferite reuniuni ştiinţifice, din articolele 

publicate în revistele de specialitate, din studiile elaborate special pentru aceastǎ 

lucrare se desprinde limpede ideea cǎ diplomaţia româneascǎ avut un rol 
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important, uneori decisiv, în supravieţuirea României sub ocupaţia sovieticǎ şi 

apoi în afirmarea sa ca stat independent şi suveran.  

Tendinţa de dupǎ 1989 de a oculta aceastǎ realitate şi chiar de a nega realitǎţi 

recunoscute la vremea respectivǎ de personalitǎţi precum Richard Nixon, Jimmy 

Carter, Zohu-Enlai, Charles de Gaulle sau Willy Brandt nu dovedeşte decât o 

penurile intelectualǎ a celor care vor sǎ şteargǎ cu buretele istoria realǎ a 

poporului român.  

Ceea ce este imposibil. Mai devreme sau mai târziu, mai greu sau mai uşor, 

adevǎrul iese la iveala. Iar cartea de faţǎ o dovedeşte cu prisosinţǎ. 

 

 Ioan Scurtu 

   


