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FEREŞTE-MĂ DOAMNE DE PRIETENI...-războiul clandestin al blocului sovietic cu 

România, scrisă de istoricul american Larry L. Watts, editura RAO, 2010 

întocmită de prof. Rădulescu Mihai, 

2012-11-02 

 Motto: Românii sunt un popor fără istorie...destinaţi să piară în furtuna revoluţiei 

mondiale...Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămâne astfel până la extirparea 

sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă 

prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice...Dispariţia lor de pe faţa 

pământului va fi un pas înainte. Fr. Engels, ian 1848 

 Iată cum începe autorul american lucrarea despre relaţiile politice dintre România şi ţările 

vecine în perioada contemporană. Titlul original, With Friends Like These arată că Larry L. 

Watts a dorit să aducă în prim plan modul în care România s-a transformat, din aliat în inamic al 

Blocului Sovietic, a eforturilor sale de a ieşi de sub dominaţia sovietică şi a contramăsurilor 

URSS şi ale Pactului de la Varşovia pentru discreditarea regimului românesc şi a politicilor sale 

independente din perioada războiului rece.  

 După ce abordează problema intereselor strategice şi a antagonismului cu vecinii ruşi şi 

unguri, din perioada modernă, autorul urmăreşte procesul prin care au fost generate ostilităţile 

sovietice şi ale Pactului de la Varşovia, precum şi politicile urmate de URSS şi partenerii săi 

loiali, pentru a bloca manifestarea independenţei politice a României. Cercetarea istorică a 

pătruns în profunzimea desfăşurării evenimentelor, dincolo de propaganda şi dezinformarea 

oficiale ale vremii, prin examinarea procedurilor interne ale Pactului de la Varşovia, a 

rapoartelor serviciilor de informaţii şi a documentelor naţionale ale partidelor, ce au devenit 

disponibile după prăbuşirea comunismului în estul Europei. Astfel, este scos în evidenţă impactul 

dezinformării coordonate de sovietici şi al măsurilor active asupra percepţiilor occidentale, mai 

ales a celor americane, prin corelarea evenimentelor, dezbaterilor şi conflictelor din cadrul 

Tratatului de la Varşovia, aşa cum au fost consemnate în întâlnirile şi cu aprecierile vremii.  

 În căutarea unor cauze care să justifice politica externă a Blocului Sovietic împotriva 

României, din perioada comunistă, autorul american se opreşte la începuturile modernismului 

central şi est esuropean, odată cu transformarea Rusiei într-o mare putere est-europeană. Astfel, 

Marea Rusie a dus o politică şovinistă faţă de români, subevaluându-i, desconsiderându-i şi 

răzbunându-se datorită inconsecvenţei lor. În plus, s-a dezvoltat, treptat şi un resentiment 

strategic din cauză că românii reprezentau singurul obstacol nonslav în arcul slavic, ce se 

întindea din Rusia, prin Dobrogea, până în Slovenia de azi. (pag. 87). Pentru bolşevici, una din 

cele mai puternice surse de animozitate faţă de români a fost şovinismul ideologic ce s-a găsit în 
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revoluţiile de la 1848. Chiar Marx şi Engels, considerau că românii sunt un popor degenerat, 

neviabil, fără istorie, destinat numai asimilării (pag 88). În plus, Lenin şi Stalin au preluat ideea 

conform căreia toate popoarele reacţionare (printre care şi românii) trebuie să fie excluse, pentru 

binele progresului revoluţionar.  

 Este interesant faptul că, între Rusia şi spaţiul maghar s-a dezvoltat în timp o colaborare 

anti-românească ce s-a transformat într-o adevărată alianţă pe parcursul secolului XX. Scopul 

acesteia era acela de a bloca unificarea României cu provinciile învecinate, Basarabia şi 

Transilvania şi obţinerea de către România a sprijinului extern. Această alianţă a început după 

1867 şi s-a manifestat prin: 

 discreditarea României pe plan internaţional; 

  limitarea contribuţiei militare a României la războiul din 1877-1878, după ce românii 

salvaseră armata rusă de la o înfrângere iminentă; ţarul şi-a retras promisiunea oficială de 

a respecta integritatea teritorială a României şi a anexat cele trei judeţe din sudul 

Basarabiei, justificând acest act,ca fiind... „ o chestiune de onoare personală”. 

 armata maghiară încheiase deja un acord secret cu Rusia prin care aceasta dorea ocuparea 

Basarabiei, atacarea României de către trupele ruseşti şi sprijinirea acesteia prin acţiuni 

ale armatei maghiare din Transilvania, care să întrerupă liniile de aprovizionare din 

spatele armatei române.  

 trădarea Rusiei în anii primului război mondial, pe toată linia frontului românesc. Astfel, 

comandantul trupelor ruseşti din Dobrogea, se adresa celorlalţi colegi din Antanta „sunt 

convins că nu se presupune că noi am lupta pentru români, nu?” Dimensiunea acestei 

trădări este sugerată de comandantul german al armatelor Puterilor Centrale, care nota că 

„ruşii i-au lăsat pe români să fie învinşi, lăsându-i singuri în toate luptele la care ar fi 

putut participa cu uşurinţă şi că numai acest simplu fapt ne aduce victoria” (pag. 67). Dar 

Rusia nu s-a aşteptat la puternica ripostă românească din 1917, când românii au fost 

abligaţi să lupte cu peste 1,2 milioane soldaţi ruşi, staţionaţi în spaţiul românesc. Spre 

surprinderea tuturor, aceste trupe au fost anihilate ceea ce a dus la reacţia lui Lenin din 

13.01.1918, de întrerupere a legăturilor diplomatice cu România.  

 organizarea unei linii de cooperare maghiaro-bulgaro-sovietică în perioada conducerii 

maghiare de la Budapesta a lui Bela Kun(1918-1919). Cele trei state îşi propuneau să 

anexeze Dobrogea, pentru Bulgaria; Transilvania, pentru Ungaria; şi Basarabia, pentru 

Rusia Sovietică. Dar, intervenţia promptă a armatei române, precum şi susţinerea 

Antantei pentru România, au dus la eşecul unor astfel de acţiuni. 

În perioada interbelică acţiunile au îmbrăcat mai ales forma subversivă a Cominternului 

prin care se dorea promovarea unui revizionism clandestin, prin agenţii sovietici din 
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Odessa, Paris şi SUA, dar, acolo unde se putea, a unei politici şoviniste deschise. aceasta 

mai viza şi un alt stat – Polonia – considerată a fi cea mai periculoasă alături de 

România. Astfel, Miklosh Horthy, arăta în 10.1919 că inamicul numărul unu al Ungariei 

este România, deoarece Ungaria are cele mai mari pretenţii teritoriale asupra ei şi pentru 

că este cel mai puternic dintre statele vecine. În continuare autorul lucrării afirmă cu 

uimitor de puţine modificări, această linie strategică se va menţine pe întreaga perioadă 

a următorilor 70 ani. (pag 98) 

 În perioada celui de-al doilea război mondial, relaţiile celor două părţi cu România devin 

din ce în ce mai încordate, mai ale s că URSS făcea presiuni asupra  Ungariei ţi Bulgariei să 

revendice teritorii pe care să le preia prin forţă de la România, cu scopul desfiinţării statului 

român. 

 După 1958, moment în care s-a retras armata roşie din spaţiul românesc, România îşi face 

cunoscută poziţia din ce în ce mai independentă faţă de Moscova şi declanţează astfel ostilităţile 

din partea celorlalţi membri ai Tratatului de la Varşovia. Motivele pentru care aceste confruntări 

din interiorul Blocului Sovietic au rămas ascunse chiar şi mediilor bine informate din Occident, 

au fost, printre altele:  

 natura secretă a relaţiei diplomatice ale României cu Washington, Beijing şi Bonn, pe 

care România a dorit să o păstreze ascunsă, ţara noastră mediind negocieri ale SUA vs. 

Vietnam, China vs. Italia, RFG şi Austria.  

 URSS a avut aces neingrădit la dosarele serviciilor secrete ale Pactului de la Varşovia, cu 

dreptul de a extrage orice material legat de securitatea sovietică. Astfel, URSS a şters 

toate sursele care menţionau confruntarile şi disputele din interiorul Blocului Sovietic cu 

România.  

 Astfel,România ajuns ţinta dezinformării  începând cu 1959-1960, până în 1989. În 1967 

a luat naştere INTERKIT-grupare de propagandă a Blocului Sovietic, ce avea scopul de a folosi 

orice mijloace mass-media  pentru a discredita regimul maoist şi a menţine izolarea Beijingului. 

Datorită faptului că  România avea relaţii bune cu China, a devenit şi ea o ţintă a dezinformării. 

Ca o regulă generală, „disidenţa” raportată de alţi membri ai tratatului şi aparenta simpatie pentru 

poziţia României erau deja stabilite cu Moscova, pentru a prezenta guvernele loiale sovieticilor 

drept parteneri mult mai de încredere pentru Occident, pentru a diminua unicitatea poziţiei 

româneşti şi atracţia pe care o reprezenta pentru Vest.  

 Pentru ca România să poată contrabalansa influenţa crescândă în plan intern şi extern a 

serviciilor secrete ale „ţărilor frăţeşti”a luat naştere unitatea antiKGB. Dar, după 1989, doar 

România şi-a schimbat serviciul de informaţii în proporţie de 60%, restul fostelor state comuniste 

au păstrat chiar şi legăturile cu instructorii KGB şi GRU, până în 1995. Astfel, atunci când 

Ungaria venit la şefia Comitetului NATO de Contraspionaj a izbucnit un scandal internaţional 
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deoarece şeful serviciului de contraspionaj maghiar şi directorul general al contraspionajului 

maghiar, erau absolvenţi ai academiei KGB.  

 Politica Rusiei asupra României continuat şi după 1989, Rusia făcând eforturi mari 

pentru a bloca apropierea dintre România şi Moldova de peste Prut, precum şi de aderare a 

României la NATO. Semnificativ, pentru strategia Rusiei a fost condiţionarea tratatului bilateral 

cu Bucureştiul de includere a unei cauze care să excludă aderarea la alianţa nord-atlantică. Drept 

rezultat, România a fost singurul stat fost membru al Tratatului de la Varşovia, cu care Rusia a 

refuzat să încheie un astfel de tratat de-a lungul anilor 90. Abia în iulie 2003, la 8 luni după ce 

NATO a anunţat oficial admiterea României, Rusia a acceptat să semneze tratatul bilateral.  

 Lucrare deosebit de complexă, 790 pagini şi peste 800 de trimiteri bibliografice ce doar 

în primul capitol, include aproape 80 note de subsol, FEREŞTE-MĂ DOAMNE DE 

PRIETENI... reflectă vastitatea conţinutului ştiinţific, precum şi diversitatea surselor istorice. În 

studiu, autorul a pus accentul pe descoperirea unor noi surse bibliografice prin accesul la arhivele 

fostelor state comuniste şi ale serviciilor secrete, desecretizate parţial, după 1991. Lucrarea 

conţine şi câteva zeci de hărţi, care permit cititorului nefamiliarizat cu evenimentele relatate în 

cei peste 100 de ani de istorie românească şi nu numai, să înţeleagă mai bine momentele ilustrate 

prin descrieri ştiinţifice abundente, exacte şi detaliate ale evenimentelor cercetate. Ca atare 

recomand citirea acestui volum şi prin prisma faptului că reprezintă un punct de vedere obiectiv, 

al unui cercetător de peste ocean, care, chiar dacă este familiarizat cu problemele sud-estului şi 

estului european, nu a fost implicat în comunism, ci a cercetat raporturile dintre ţările zonei cu 

multă  rigoare ştiinţifică şi seriozitate istorică.  

 


