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 Temporal proximity to certain historical events has enabled contemporary 
historians to carry out a proper evaluation of some protagonists’ testimonies. The 
so-called “oral history” has undergone a continuous expansion in the last decades, 
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historical research has proved that mystification and distortion of facts occur to a far 
greater degree in oral accounts than in written documents. 
 The present work compares written records and some remakes of an 
important historical event: the confidential meeting between Nicolae Ceausescu, the 
President of the Socialist Republic of Romania and Jimmy Carter, the President of 
the United States of America, on 13 April 1978. 
 We may draw the conclusion that oral accounts about an alleged proposal 
to list the Romanian enterprises on the American Stock Exchange are contradicted 
by the record of the meeting that displays discussions about the creation of a 
confidential channel for negotiation between North Korea and the USA. 
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Problema izvoarelor istorice i-a preocupat pe istorici încă din epoca în care 
istoria începea să prindă contur ca o îndeletnicire de sine stătătoare a spiritului uman. 
Altfel spus, numărul, tipul şi veridicitatea izvoarelor folosite pentru reconstituirea 
trecutului au reprezentat un subiect de primă importanţă chiar pentru istoricii antici. 

 
Istoria orală – un nou tip de izvor istoric? 

În pofida faptului că unora dintre istoricii contemporani le place să se 
considere promotori ai unor „noutăţi” în scrierea istoriei („descoperirea” istoriei orale, a 
războaielor „asimetrice”, folosirea imaginilor statice, a operelor literare sau 
cinematografice ca surse istorice, reconstituirea „istoriei recente” etc.), o privire mai 
atentă asupra istoriografiei ne conduce spre alte concluzii. Ce altceva decât „istorie 
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recentă” făcea Tucidide, atunci când scria despre Războiul peloponeziac, în care el 
însuşi luptase?1 Cum ar putea fi definite relatările provenite de la martorii oculari, 
incluse în lucrarea sa, dacă nu „istorie orală”? Ce altceva era un conflict între un colos 
ca Imperiul Persan şi minusculele cetăţi greceşti, dacă nu un „conflict asimetric”? 
Aşadar, într-o măsură mai mare sau mai mică, „toate-s vechi şi nouă toate”, după 
expresia lui Mihai Eminescu. 

Cu toate acestea, în ultimele decenii în istoriografia românească s-a făcut şi se 
face mult caz de aşa-numita „istorie orală”, prezentată de unii entuziaşti drept un 
adevărat panaceu al tuturor carenţelor de documentare pentru un eveniment sau altul, 
pentru un fenomen mai amplu sau mai restrâns.  

Acest accent pus pe culegerea şi utilizarea de mărturii orale are mai multe 
explicaţii. În primul rând, este vorba de ieşirea societăţii româneşti dintr-un regim 
totalitar, care escamotase din sursele scrise oficiale o serie întreagă de evenimente şi 
măsuri cu impact negativ şi obliterase cercetarea istorică pe anumite subiecte 
considerate sensibile sau de-a dreptul indezirabile. Aşadar, aceste „pete albe” suscitau 
interesul specialiştilor şi al publicului larg, deopotrivă, dar istoricii se izbeau de legislaţia 
inflexibilă referitoare la accesul la fondurile de arhivă. În acest context, recursul la 
martorii şi protagoniştii evenimentelor s-a impus ca o soluţie de moment, mai cu seamă 
că mulţi dintre aceşti martori erau foşti inamici ai defunctului regim şi, ca atare, nu 
avuseseră dreptul să-şi expună public propriile experienţe şi opinii.  

În acest context, relatările de istorie orală au permis reconstituirea unor aspecte 
referitoare la lichidarea partidelor politice tradiţionale din România, rezistenţa armată 
anticomunistă, impunerea colectivizării, urmărirea opozanţilor politici etc. Pe baza 
acestora, s-au întreprins în anii ’90 primele tentative de scriere a unor istorii ale 
regimului comunist, istoricii angajaţi în astfel de demersuri încercând să convingă 
publicul (şi, uneori, chiar pe ei înşişi!) că apelul la documentul istoric nu este o condiţie 
sine qua non a cercetării istorice. 

În acest sens, istoricul francez Jean François Soulet, referindu-se la un anumit 
fetişism care, în opinia sa, tindea să se creeze printre unii istorici ai epocii contemporane 
şi ai aşa-numitei „istorii recente”, vizavi de importanţa covârşitoare a unor documente 
din arhivele mai mult sau mai puţin secrete, nota: 

„De altfel, nu ne convine chiar deloc să mai relativizăm caracterul «unic», «de 
neînlocuit», atribuit unor documente încă inaccesibile? Nu e acesta un fetişism al 
interzisului şi secretului? Nu tot ceea ce este «confidenţial» e şi de importanţă capitală”2.  

Subliniind şi faptul că în epoca actuală numeroase decizii majore nu mai sunt 
consemnate în scris, împiedicând astfel cercetătorul arhivelor să acceadă la resorturile 
intime ale anumitor evenimente, istoricul amintit îl cita pe unul din excelenţii 
cunoscători ai culiselor lumii diplomatice şi politice, Henri Kissinger: „Înaintea acestei 

 
1 Potrivit lui Mircea Florian, „în opera Războiul peloponeziac a lui Tucidide, general nenorocos şi 
om politic în dizgraţie, istoria ca ştiinţă, cu metodele ei specifice, este prefigurată. După cuvintele 
criticului Albert Thibaudet, «ea (această operă) rezumă tot aşa de bine istoria viitoare ca şi istoria 
trecută: e o ktema es aei» (o construcţie pentru totdeauna)” – Mircea Florian, Introducere în filosofia 
istoriei, Bucureşti, Editura Garamond, f.a., p. 31. 
2 Jean François Soulet, Istoria imediată, Bucureşti, Editura Corint, 2000, p. 45. 
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epoci de comunicare instantanee, instrucţiunile date unui negociator trebuiau să fie 
conceptuale şi, de aceea, ele ofereau o schiţă a concepţiilor oamenilor politici; în epoca 
teleimprimatorului ele sunt în general tactice sau tehnice şi, în consecinţă, nu indică nici 
scopurile, nici consideraţiile ultime. Dosarele oficiale ale epocii noastre nu ne dezvăluie 
neapărat ce hotărâri au fost luate în mod secret, dublând căile oficiale şi nici ce afaceri 
au fost tratate doar oral, fără a lăsa vreo urmă în arhive”3. 

Fără îndoială, atât istoricul Soulet, cât şi diplomatul Kissinger au perfectă 
dreptate. Este superfluu să subliniem evidenţa că istoricul are datoria de a nu-şi opri 
cercetările în faţa unor fonduri de arhivă inaccesibile, recurgând, în compensare, la surse 
colaterale, şi, totodată, are obligaţia de a nu interpreta stricto senso litera documentului. 
De asemenea, istoricul trebuie să fie conştient de faptul că multe probleme au fost 
tratate doar oral, numeroşi oameni politici cunoscând şi temându-se de consecinţele pe 
termen lung pe care le pot avea anumite decizii, dispoziţii, ordine date, mai ales atunci 
când acestea încălcau flagrant legile în vigoare sau normele nescrise ale onoarei, eticii şi 
moralei unanim acceptate. Aşadar, relatările unor actori ai evenimentelor, fie ele făcute 
„la cald”, fie rememorări, nu trebuie evitate de istoricul profesionist, ba, dimpotrivă, ele 
trebuie căutate şi valorificate în aceeaşi măsură ca şi alte tipuri de izvoare istorice. 

 
Un „breaking news” care nu s-a produs: 

 listarea unităţilor economice socialiste pe bursă! 
Din nefericire, uneori, rigoarea profesională a fost pusă de unii cercetători între 

paranteze, de dragul spectaculosului, a relatărilor cu iz publicistic, mai cu seamă dacă 
informaţiile puse în circulaţie proveneau din cercurile unor „iniţiaţi” şi, ca atare, erau 
greu verificabile. 

Prin prezentul demers ne-am propus analiza unui astfel de caz, mai precis a 
presupusei oferte a preşedintelui Jimmy Carter „de a introduce România în economia 
de piaţă mondială”. Prima menţiune a unei astfel de oferte (?) este făcută de istoricul 
Ioan Talpeş într-o lucrare publicată în urmă cu câţiva ani4. Susţinând că deţine 
informaţia încă din 19855 şi că după 1990 aceasta i-a fost confirmată chiar de Zbigniew 

 
3 Ibidem. 
4 Ioan Talpeş, În umbra marelui Hidalgo, rememorări consemnate de Horia Alexandrescu, volumul 
I, Bucureşti, Editura Vivaldi, 2009, pp. 55-63. 
5 Potrivit relatărilor domnului Talpeş, în august 1985, în timp ce participa la lucrările Congresului 
Mondial de Istorie de la Stuttgart, ar fi fost invitat de „o personalitate reală şi marcantă” la o 
masă la restaurantul „Mercedes”. Aici, misteriosul personaj i-ar fi confiat faptul că românii sunt 
„deja condamnaţi”, iar România a fost deja vândută. Istoricul român susţine că ar fi întrebat 
„unde şi la cât suntem evaluaţi, ce reprezentăm, la ce nivel, pentru că nu aveam o imagine a cum 
poate fi cumpărată o ţară ca a noastră”. Răspunsul a fost „Păi voi, la ora actuală, valoraţi cam 30 
de miliarde de dolari!”, cuvinte ce i-ar fi provocat domnului Talpeş următoarea reacţie: „Mi-a 
venit să râd. «Cum, domnule, România doar 30 de miliarde?!», de vreme ce cunoşteam o evaluare 
cu mult mai mare, din 1978. Dar, atunci nu fusese vorba de o cumpărare a ţării, ci de o garanţie 
oferită lui Ceauşescu pentru translatarea economiei româneşti în cotaţia burselor occidentale. Iar 
cifra avansată în acel moment era de… 170 de miliarde de dolari! Or, acum era vorba de numai 
30 de miliarde” – Ioan Talpeş, op. cit., p. 29. De unde ştia maiorul Talpeş, cercetător la Centrul de 
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Brzezinski, Ioan Talpeş nu ezită să relateze în termeni destul de plastici o aşa-zisă 
propunere confidenţială făcută de preşedintele Carter lui Nicolae Ceauşescu. Pe scurt, 
în cadrul acestei întâlniri, Carter ar fi propus, nici mai mult, nici mai puţin, decât 
„cotarea economiei româneşti la bursele occidentale”, evaluată atunci la aproximativ 
170 miliarde de dolari6! 

O astfel de relatare, venită de la un istoric militar care, în plus, a deţinut şi 
funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe în perioada 1992-1997, trebuie 
privită cu maximă atenţie, cititorul având, natural, tendinţa de a-i acorda deplin credit. 

Veridicitatea aserţiunilor generalului Ioan Talpeş cu privire la senzaţionala 
propunere americană din 1978 este consolidată de preluarea7 lor într-o lucrare a 
istoricului american Larry L. Watts, publicată în anul 20118. 

Potrivit acestuia, „Administraţia Carter, convinsă că România era singura din 
Pactul de Varşovia care poseda capacitatea şi dorinţa de a părăsi Blocul dominat de 
sovietici, a decis să-i ofere posibilitatea să facă exact acest lucru pentru un viitor 
economic şi politic total diferit. Oferta a fost făcută în timpul vizitei în S.U.A. din aprilie 
1978, când preşedintele Carter a recunoscut explicit cooperarea Bucureştiului cu 
precedentele administraţii S.U.A. şi rolul esenţial al conducătorului român în procesul 
de pace din Orientul Mijlociu. Într-o întâlnire la care au participat numai preşedintele 
Carter, Zbigniew Brzezinski, Nicolae şi Elena Ceauşescu şi translatorul român, Sergiu 

 
Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, despre propunerea din 1978, presupusă a fi 
ultrasecretă, rămâne un mister! 
6 Suma în sine este exorbitantă şi, raportată la cursul monedei americane din 1978, pare încă şi 
mai greu de realizat, chiar de către un consorţiu bancar! Pentru comparaţie, în anul 1975 totalul 
datoriilor ţărilor în curs de dezvoltare se ridica la 116,3 miliarde dolari, faţă de numai 51,4 
miliarde în anul 1970 – cf. World Development Report, 1978, The World Bank, August 1978, p. 23. 
De asemenea, tot pentru o mai bună comparaţie, amintim şi faptul că în anul 1976 plata de 
dobânzi la datoria publică externă a României se cifrase la 122 milioane dolari – ibidem, p. 93.
7 Informaţia a fost preluată şi prelucrată literar şi în excelentul roman istoric al lui Nicolae 
Cristache, Un erou blestemat. Ceauşescu, în toată măreţia şi sminteala sa, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2012. Astfel, în cap. 14, dedicat vizitei în S.U.A. din aprilie 1978, autorul reia 
informaţia lui Talpeş cu privire la „translatarea economiei româneşti la economia de piaţă 
capitalistă şi un ajutor de 170 de miliarde de dolari”, imaginând următorul dialog: „- Ştiu cât de 
greu este, i-a spus Jimmy; România nu are nici experienţa şi nici finanţarea unui astfel de proiect 
fabulos; de aceea, urmează ca ţara mea şi un grup de bănci americane să facă evaluările ce se 
impun şi să garanteze pentru a putea fi cotate la bursă. Planul mi se pare şi mie extravagant, a 
recunoscut el, am totuşi încredere în reuşita lui; pentru că, dacă nu l-aş cunoaşte pe autor, aş fi 
spus din start că este o utopie; doar că autorul acestui fantastic proiect, domnule Ceauşescu, este 
nimeni altul decât celebrul Zbigniew Brzezinski. – Adică, a tradus Nicu pe limba lui oferta 
americană, îmi propuneţi să începeţi cu mine disoluţia C.A.E.R.” – Nicolae Cristache, op. cit., p. 
222. Întrucât autorul a inserat în romanul său numeroase documente istorice şi relatări ale unor 
personalităţi, preluarea necritică a informaţiei oferită de Ioan Talpeş se constituie, în opinia 
noastră, într-o validare indirectă a acesteia. 
8 Vezi Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni…Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu 
România, traducere din limba engleză Camelia Diaconescu, Bucureşti, Editura Rao, 2011, p. 705. 
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Celac9, Carter s-a oferit să listeze la Bursă industria României, evaluată atunci la 
aproximativ 147 (sic!) miliarde de dolari”10. 

Având în vedere că autorul este cetăţean american, precum şi faptul că pe 
parcursul lucrării foloseşte nenumărate surse din arhive ale S.U.A. şi ale altor state, ne 
aşteptam ca şi în acest caz sursa indicată să fie un document american declasificat. Din 
păcate, trimiterea făcută este la lucrarea amintită a domnului Ioan Talpeş, precum şi la 
afirmaţiile acestuia din emisiunea Talk Şoc, difuzată de televiziunea N24 în 15 martie 
2006, ora 23.00. 

Istoricul Larry Watts nu numai că nu pune sub semnul întrebării veridicitatea 
unei astfel de propuneri, dar aduce chiar o serie de argumente în favoarea acestei 
ipotetice iniţiative americane. În acest sens, autorul citat arată că „mişcarea fusese 
calculată nu numai pentru a include economia României «în sistemul occidental de 
evaluare», deschizând astfel calea pentru investiţii, tranzacţii, achiziţii şi acces la 
expertize critice, dar şi pentru «a genera o dezertare în spaţiul sovietic»”. De asemenea, 
se aprecia că propunerea preşedintelui Carter „nu a fost o simplă oportunitate de a 
reconecta economia României la lumea occidentală (vizita având deja ca rezultat un 
mare număr de acorduri economice S.U.A. – România)”11. 

 
Critica izvoarelor istorice –  

între senzaţionalul publicistic şi rigoarea ştiinţifică 
Deşi informaţia despre o astfel de propunere americană era în măsură să 

retraseze cadrul relaţiilor bilaterale şi să genereze noi ipoteze explicative pentru 
comportamentul României în cadrul lagărului comunist în perioada următoare, ecoul 
afirmaţiilor domnului Talpeş în rândul istoricilor a fost minim. Din câte ştim, doar 
academicianul Dinu C. Giurescu a făcut o succintă analiză a acestei ipotetice propuneri 
într-un articol din aprilie 201212. 

Analizând afirmaţiile domnului Talpeş, academicianul Giurescu consideră că se 
impun câteva întrebări: „A fost făcută această propunere în termenii de mai sus?”, 
„Avem vreo confirmare a acestei oferte din altă sursă?”, „Propunerea americană, dacă 

 
9 De fapt, Talpeş susţine că propunerea i-a fost făcută de Carter lui Ceauşescu „la un «tête-a-
tête”, dar „Nicolae Ceauşescu nu a înţeles nici mecanismul şi nici despre ce era vorba, de fapt. 
Oricum a fost foarte surprins, iar atunci când era surprins de ceva se bloca pur şi simplu. 
Răspunsul său a fost ceva de genul «vedem, discutăm», dar discuţia s-a oprit aici, după care la 
Blair House a urmat o noapte de coşmar, Ceauşescu încercând să analizeze propunerea pe toate 
părţile. Fireşte că avea drept principal consultant pe Elena Ceauşescu, care – fiind deja 
academician, sau oricum urma să devină – a explodat, spunându-i: «Ăştia vor să ne cumpere, 
Nicule!»… Cert e că, pentru lămuriri, a fost invitat, cum vă spuneam, Brzezinski” – Ioan Talpeş, 
op. cit., p. 59. 
10 Larry L. Watts, op. cit., p. 705. 
11 Ibidem. 
12 Vezi Acad. Dinu C. Giurescu, 1978 – propunerea Preşedintelui S.U.A., Jimmy Carter, în revista 
„Art-Emis Academy. Magazin literar-artistic şi de opinie”, sâmbătă, 28 aprilie 2012 (disponibilă 
la http://www.art-emis.ro/istorie/962-1978-propunerea-presedintelui-sua-jimmy-carter.html , 
consultat în 30 noiembrie 2013). 

http://www.art-emis.ro/istorie/962-1978-propunerea-presedintelui-sua-jimmy-carter.html
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era pusă în practică, aducea asumarea treptată, de către România, a economiei de 
piaţă?”, „A examinat N. Ceauşescu propunerea?”. 

Dacă la primele întrebări, răspunsul istoricului este ambiguu13, la ultima 
întrebare echivocul dispare: „Da. După cât se pare, s-a consultat cu soţia sa Elena 
Ceauşescu. Prima doamnă i-ar fi spus: «Ăştia vor să ne cumpere Nicule!... Auzi Nicule, adică 
toată România valorează 170 miliarde de dolari?! Ăştia sunt nişte capitalişti!». În afara relatării 
memorialistului Ioan Talpeş nu dispunem, până în prezent, de o confirmare a spuselor 
Elenei Ceauşescu. Dar avem răspunsul liderului român care «a refuzat orice abordare în 
termenii propuşi de americani»”14. 

Acceptarea ideii de răspuns al liderului român echivalează, în opinia noastră, cu 
validarea informaţiei furnizate de Ioan Talpeş, academicianul Dinu C. Giurescu lăsând 
să se înţeleagă că această propunere a fost formulată, dar americanii şi-au ales greşit 
omul şi, poate, momentul: 

„A intuit Nicolae Ceauşescu consecinţele acceptării propunerii americane? Că 
P.C.R. ar putea pierde monopolul puterii, că întregul mecanism politico-economic 
socialist s-ar destrăma în România? Probabil că şi-a dat seama. Liderul P.C.R. avea o 
inteligenţă nativă ascuţită, şi era absolut convins de superioritatea construcţiei socialiste. 
A te întoarce la capitalism era pentru dânsul, de negândit! Să ne reamintim atitudinea lui 
până în decembrie 1989. Atunci, în 1978, aproape nimeni nu proiecta (cu excepţia 
liderilor de la Beijing) modalitatea de a trece la o economie capitalistă, care să menţină 
monopolul puterii Partidului comunist. Liderii comunişti chinezi au reuşit însă să 
realizeze o asemenea transformare care, până în prezent, a cuprins peste 300 milioane 
de locuitori din R.P. China. Dar pentru şeful P.C.R. şi al statului, a menţine sistemul 
politic socialist şi a construi o economie capitalistă nu era o alternativă posibilă”15. 

 
Nicolae Ceauşescu – o enigmă pentru americani? 

Pornind de la aceste ultime consideraţii ale lui Dinu C. Giurescu, pe care le 
împărtăşim întrutotul, ne punem întrebarea dacă americanii puteau fi atât de naivi încât 
să facă o propunere de o asemenea importanţă fără un studiu minuţios al personalităţii 
lui Nicolae Ceauşescu şi al concepţiilor politice care-l animă pe acesta. O propunere 
„exotică”, în măsură să-l irite inutil pe liderul român sau chiar să producă o reacţie 
vehementă, care să-l pună pe preşedintele american într-o situaţie stânjenitoare, era un 
element deloc dezirabil în economia unei vizite la nivel înalt. Pe de altă parte, este bine 
ştiut faptul că una din principalele preocupări ale serviciilor de informaţii a fost şi este 
colectarea de informaţii despre liderii politici, fie ei adversari sau aliaţi, în scopul 

 
13 Astfel, la prima întrebare, Dinu C. Giurescu evită un răspuns tranşant, preferând să spună că 
„autorul memoriilor este un cercetător informat”, iar în ce priveşte confirmarea informaţiei de o 
a doua sursă, se rezumă la enunţarea unei posibilităţi: „O confirmare sau o nuanţare am putea-o 
obţine şi de la diplomatul român care a fost interpret oficial la întâlnirea în doi între preşedinţii 
Nicolae Ceauşescu şi Jimmy Carter”. 
14 Dinu C. Giurescu, loc. cit. 
15 Ibidem. 
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realizării unor profiluri psihologice care să permită anticiparea reacţiilor acestora în 
diverse situaţii16. 

Pornind de la informaţii publice (discursuri şi declaraţii tipărite, televizate sau 
transmise la radio, fotografii, limbaj non-verbal) sau obţinute prin mijloace speciale, 
analiştii americani realizau periodic studii asupra relaţiilor de putere dintre figurile 
marcante ale nomenclaturii statelor comuniste17, asupra comportamentelor acestora în 
timpul negocierilor şi a modului de luare a deciziilor, a atitudinii faţă de război18 sau faţă 
de problemele economice19, asupra tipului de personalitate căruia îi aparţin. 

Deşi nu am identificat în documentele declasificate de C.I.A. disponibile on-line 
nici o astfel de analiză a psihologiei liderului român, suntem convinşi că ele există în 

 
16 În acest sens, într-un astfel de studiu, realizat în 1979, se arăta că : „A continuing concern in 
predicting governmental decisions and evaluating the potential for aggressive action by 
Communist nations is the judgment and emotional stability of the leadership” - Jerold M. Post, 
Aging Communist Leaders: Psychological Considerations, în „Studies in Intelligence”, vol. 23, no. 1, 
spring 1979, p. 1-8, disponibil on-line la 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/49/aging_commu.pdf 
(consultat în 7 septembrie 2013). 
17 În 30 octombrie 1957 C.I.A. realiza o analiză intitulată „Differences in Temperament Among 
Soviet Leaders As Shown By Their Approach To Policy Issues. 1945 - 1957”. Potrivit autorilor, 
analiza reprezenta „o încercare de a determina previziunile personale şi înclinaţiile politice ale 
liderilor sovietici de nivel superior prin analiza rolului jucat în diverse dispute politice post-
război”. Printre cei „analizaţi” se numărau Jdanov, Malenkov, Beria, Molotov, Hruşciov, 
Mikoyan, Jdanov, Kaganovici – cf. 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001408622.
pdf (consultat în 6 septembrie 2013). Foarte interesantă este şi o analiză din iulie 1973 despre 
încercările lui Mao Tze-Tung şi Ciu En-Lai de a reinstaura controlul civil asupra aparatului 
guvernamental, atât la nivel regional, cât şi la nivel provincial – cf. „China’s Regional And 
Provincial Leaders: The Purge Of The Military, the Rise of Old Party Cadres” - 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/14/polo-38.pdf  
18 Vezi studiul „The Attitudes of North Vietnamese Leaders Toward Fighting and Negotiating”, 
întocmit de C.I.A. în 25 martie 1968, disponibil la 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/14/esau-36.pdf (consultat 
în 6 septembrie 2013). 
19 De exemplu, un studiu întocmit de C.I.A. în 1979 şi intitulat „USSR: How Soviet Leaders 
View Their Economic Problems” analiza opiniile formulate cu diverse ocazii de personalităţi ca 
Leonid Brejnev sau premierul Kosîghin asupra unor aspecte precum managementul economiei, 
alocarea resurselor, rata investiţiilor, cheltuielile militare, problemele agriculturii pentru a 
concluziona: „For the time being, Soviet leaders perceive no need for radical change in either 
their present system of running the economy or their resource allocation priorities, despite the 
economic dilemmas that confront them”. De asemenea, autorii studiului subliniau inexistenţa 
unor facţiuni care să se confrunte pe teme economice: „…we have no evidence that the Soviet 
leadership as a whole is divided into clearly identifiable factions on economic issues” - 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000515552.
pdf (consultat în 6 septembrie 2013). 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/49/aging_commu.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001408622.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001408622.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/14/polo-38.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/14/esau-36.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000515552.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000515552.pdf
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arhivele americane20 şi o eventuală consultare a lor ar contribui din plin la înţelegerea 
modului în care preşedintele român era perceput în S.U.A.  

În plus, elementele care să clarifice optica lui Ceauşescu asupra căii de urmat de 
către România erau suficient de multe şi uşor de identificat. De exemplu, în timpul unei 
convorbiri cu un grup de ziarişti americani, desfăşurată la 8 iulie 1977, Nicolae 
Ceauşescu reitera hotărârea sa de a menţine România pe drumul edificării socialismului, 
indiferent de relativa destindere intervenită în relaţiile internaţionale şi de semnarea 
acordului de la Helsinki. În acest sens, el sublinia că la Helsinki „noi am pornit de la 
necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-şi soluţiona problemele aşa cum 
doreşte el, de a găsi calea colaborării dintre state respectând orânduirea socială din 
fiecare ţară”21. 

Cu acelaşi prilej, Nicolae Ceauşescu a transmis părţii americane mesajul că 
reînnoirea clauzei naţiunii celei mai favorizate22 de către S.U.A. nu reprezintă un factor 
de presiune suficient de puternic pentru a determina o reorientare a politicii româneşti: 
„Retragerea acestei clauze ar pune în discuţie înseşi acordurile existente între Statele 
Unite şi România şi, desigur, aceasta nu ar fi de natură să contribuie la un progres al 
colaborării. Doresc însă să subliniez că dezvoltarea României s-a realizat şi fără această 
clauză şi, desigur, ţara noastră se va putea dezvolta în continuare şi fără ea. Dezvoltarea 
României nu este condiţionată de existenţa sau neexistenţa clauzei şi a unor raporturi 
corecte, de deplină egalitate în drepturi cu Statele Unite!”23. 

Ataşamentul lui Nicolae Ceauşescu faţă de ideea triumfului socialismului în faţa 
capitalismului reiese cu pregnanţă şi dintr-un interviu acordat trimisului special al 
postului britanic de televiziune B.B.C., David James Guthrie Sells24, în data de 30 
ianuarie 1978. La întrebarea lui D.J. Sells: „Privind lumea din perspectiva celei de-a 60-a 
aniversări, când sărbătoriţi şi 45 de ani de activitate politică, prevedeţi crize inevitabile în 

 
20 Convingerea noastră se întemeiază pe faptul că printre materialele declasificate de C.I.A., dar 
indisponibile în format digital, se numără şi următoarele documente: „Intelligence Memorandum 
Ceausescu’s Vulnerabilities” (13 p.), „US - Romanian Economic Relations: The Ceausescu Visit” 
(11 p.), „Weekly Summary Special Report Romania: The Ceausescu Style” (11 p.), „Romania: 
The Outlook for Ceausescu” (32 p.), „Nicolae Ceausescu” (1 p.) şi „Nicolae Ceausescu: 
Romania’s Maverick Leader” (1 p.) – cf. http://www.foia.cia.gov/search-
results?search_api_views_fulltext=Ceausescu&field_collection=  
21 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Rapoarte, 
cuvântări, interviuri, articole. Ianuarie – septembrie 1977, Editura Politică, Bucureşti, 1977, p. 532. 
22 La 28 iulie 1975 Congresul S.U.A. a votat introducerea clauzei naţiunii celei mai favorizate în 
relaţiile economice cu România – Fundaţia Europeană Titulescu, Istoria politicii externe româneşti în 
date, coordonator: Ion Calafeteanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 460. 
23 Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 533. 
24 David James Guthrie Sells era corespondent al emisiunii „Newsday” a B.B.C., consacrată 
analizei unor evenimente politice interne sau externe de mare impact, precum şi prezentării unor 
personalităţi marcante din Marea Britanie şi din alte state. În perioada 1952-1966 lucrase pentru 
agenţia Reuter, fiind corespondent la Roma, Varşovia, Bonn şi Bruxelles. Ulterior, între 1971-
1976 a fost corespondentul B.B.C. pentru ştiri de televiziune din Orientul Mijlociu – A.N.I.C., 
fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr. 6/1978, f. 17. 

http://www.foia.cia.gov/search-results?search_api_views_fulltext=Ceausescu&field_collection
http://www.foia.cia.gov/search-results?search_api_views_fulltext=Ceausescu&field_collection
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lume? Prevedeţi o criză inevitabilă a capitalismului? Ar afecta aceasta politica 
Dumneavoastră?”, Nicolae Ceauşescu a oferit următorul răspuns: 

„(…) În ce priveşte criza inevitabilă a capitalismului, el se află deja în criză de 
mult timp. Societatea aceasta ca atare mai dispune de forţe, dar, practic, trebuie până la 
urmă să facă loc unei orânduiri mai drepte şi mai bune care să pună capăt inegalităţilor 
sociale şi naţionale, să realizeze o lume în care atât pe plan naţional să-şi asigure 
dreptatea socială şi echitatea sub toate aspectele, cât şi pe plan internaţional, să se pună 
capăt inegalităţilor economice, să se asigure crearea unei noi ordini economice 
internaţionale, progresului general al tuturor statelor, dar îndeosebi celor rămase mai în 
urmă, totodată să se instaureze o lume a păcii şi colaborării internaţionale”25. 

Încă şi mai lămuritor pentru optica lui Nicolae Ceauşescu este răspunsul la 
întrebarea referitoare la ce anume şi-ar dori să se împlinească în viitorul apropiat: „În 
cuvântul meu ca răspuns la felicitările şi urările pe care le-am primit cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări şi a 45 de ani în activitatea de mişcare revoluţionară, am menţionat că 
pentru România viitorul trebuie să constea în edificarea societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate, pe baza programului partidului elaborat de Congresul al XI-lea, că trebuie să 
facem totul pentru a asigura poporului român o viaţă demnă, liberă, independentă şi, 
totodată, să întărim necontenit relaţiile internaţionale, să contribuim la înfăptuirea 
securităţii în Europa, la soluţionarea problemelor litigioase şi, în primul rând, a celor din 
Balcani şi din Orientul Mijlociu, să se realizeze paşi concreţi pe calea dezarmării, 
înfăptuirea noii ordini economice internaţionale, pentru o lume a colaborării între toate 
naţiunile”26. 

Viziunea lui Ceauşescu asupra problemelor internaţionale şi a evoluţiei viitoare 
a României se desprinde foarte bine şi din răspunsurile oferite ziaristului american John 
Paul Wallach, de la Trustul de presă „Hearst Newspapers”, în cadrul interviului din 28 
martie 1978. Cu această ocazie, s-a insistat asupra impactului avut de Actul Final de la 
Helsinki şi s-a discutat despre rezultatele reuniunii de la Belgrad a Conferinţei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, dar şi despre temele care se conturau pentru agenda 
vizitei în Statele Unite: problema respectării drepturilor omului, extinderea colaborării 
economice şi culturale româno-americane, procesul de pace din Orientul Mijlociu, 
tratativele pentru dezarmare, relaţiile dintre S.U.A. şi China. Pe parcursul discuţiei, 
ziaristul american a insistat să afle opinia lui Nicolae Ceauşescu asupra procesului de 
pace din Peninsula Coreei. J. P. Wallach a abordat problema frontal: „Veţi duce cu 
dumneavoastră propuneri din partea coreenilor pentru preşedintele Carter asupra 
acestui subiect (negocierile Nord-Sud – n. ns. F.B.)?”27. 

Cu diplomaţie, Nicolae Ceauşescu a evitat un răspuns clar: „Cred că, dacă 
Statele Unite doresc realmente să se ajungă la o soluţie negociată, sunt perspective în 
direcţia aceasta”. 

Importanţa acestei probleme pentru partea americană transpare din faptul că, 
după ce se discută despre îmbunătăţirea relaţiilor americano-chineze, despre situaţia din 
Balcani, despre conflictul dintre Somalia şi Etiopia, despre tensiunile dintre Rhodesia şi 

 
25 Ibidem, f. 5-6. 
26 Ibidem, f. 7. 
27 Idem, dosar nr. 27/1978, f. 27. 
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Africa de Sud, despre activităţile propagandistice ale ungurilor din S.U.A. şi după ce 
Wallach face o intervenţie în favoarea istoricului Vlad Georgescu, subiectul nu este 
uitat. 

Nemulţumit de eschiva lui Nicolae Ceauşescu, ziaristul american revine, de 
această dată mult mai direct: „A fost numai un singur răspuns la care nu am avut 
certitudinea că v-am înţeles bine. Dacă într-adevăr aveţi un mesaj de pace din partea 
coreenilor pe care îl veţi duce în S.U.A.?”. Ceauşescu a preferat, în continuare, 
menţinerea ambiguităţii, răspunzând: „Sper să am prilejul să discutăm problema păcii şi 
unificării Coreei cu preşedintele Carter. Ştiu că Republica Populară Democrată 
Coreeană, preşedintele ei, Kim Ir Sen28, doreşte să se ajungă la o normalizare a relaţiilor 
cu S.U.A., sigur, pe calea respectării independenţei şi a dorinţei de unificare paşnică a 
poporului coreean”29. 

Aşadar, în opinia noastră, nimic din cele expuse de Nicolae Ceauşescu în 
diverse luări de poziţie, în discursuri sau în interviuri recente nu i-ar fi îndreptăţit pe 
analiştii americani să considere oportună o propunere de tipul celei pe care Ioan Talpeş 
susţine că ar fi formulat-o preşedintele Carter. 

 
Vizita lui Nicolae Ceauşescu în S.U.A. în aprilie 1978 – 

 context internaţional şi agenda de lucru 
Ajunşi în acest punct al analizei noastre, trebuie să precizăm importanţa 

acordată de liderul de la Bucureşti acestei vizite, precum şi care erau obiectivele vizitei 
lui Nicolae Ceauşescu în S.U.A.  

Invitaţia de a efectua o vizită în S.U.A. a fost făcută prin intermediul ambasadei 
de la Bucureşti, după ce secretarul de stat Cyrus Vance a trimis, în 19 august 1977, 
ambasadorului american o telegramă cu următorul conţinut: „ambassador is authorized 
to extend on behalf of president Carter an invitation for president Ceausescu to pay a 
state visit to the United States (2 days in Washington, 4 days elsewhere in the U.S.) in 
the first half of 1978. Invitation includes mrs. Ceausescu, should the president desire to 
bring her. Ambassador may extend the invitation in whatever manner he believes most 
appropriate. 2. Once invitation is extended, we will proceed to select a mutually 
convenient date”30. 

Orizontul previzibil al vizitei a început să se contureze încă din 26 august 1977 
când, prin telegrama nr. 06283, ambasada americană de la Bucureşti informa 
Departamentul de Stat că ministrul român de externe, George Macovescu, a comunicat 
dorinţa părţii române ca vizita lui Nicolae Ceauşescu în S.U.A. să aibă loc după 15 
martie 1978. Motivul invocat era acela că, după vizita precedentă efectuată în perioada 
iernii (4-7 decembrie 1973), Nicolae Ceauşescu ar prefera o perioada a anului mai 

 
28 Kim Ir Sen (Kim Il-sung) (n. 15 aprilie 1912, d. 8 iulie 1994), secretar general al Partidului 
Muncii din Coreea. A condus Coreea de Nord de la fondarea statului în 1948, până la moartea 
sa, în calitate de prim-ministru (1948-1972) şi apoi de preşedinte (1972-1994) - 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir-sen  
29 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr. 27/1978, f. 47. 
30 http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=189544&dt=2532&dl=1629  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir-sen
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=189544&dt=2532&dl=1629
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favorabilă. Evident, totodată, Macovescu s-a interesat şi asupra datei preconizate de 
partea americană31. 

În ceea ce priveşte obiectivele vizitei, acestea pot fi grupate în două mari 
categorii: obiective economice şi obiective politico-diplomatice. În primul rând, se 
dorea o dezvoltare mai accentuată a relaţiilor bilaterale, în special cele ţinând de 
dezvoltarea comerţului, precum şi de obţinerea unor noi licenţe tehnologice de vârf. În 
acest scop, pe lângă solicitarea prelungirii clauzei naţiunii celei mai favorizate, au fost 
planificate întâlniri cu figuri de primă importanţă din lumea financiar-bancară şi 
industrială a Statelor Unite. 

Pe de altă parte, Ceauşescu era personajul în care atât liderii arabi, cât şi 
oamenii politici israelieni32 păreau să aibă încredere, deci implicarea sa în procesul de 
pace era dorită atât de cele două părţi aflate în conflict, cât şi de S.U.A. De asemenea, 
liderul român era perceput ca având relaţii excepţional de bune cu conducerea de la 
Beijing, iar partea americană era interesată într-o accelerare a procesului de normalizare 
a relaţiilor americano-chineze. Nu în ultimul rând, medierea României era dorită şi în 
problema relaţiilor dintre Coreea de Nord şi cea de Sud, urmărindu-se crearea unui 
canal confidenţial de negociere, după modelul folosit în timpul conflictului americano-
vietnamez. 

Eforturile Coreei de Nord de a crea un canal de negociere cu Statele Unite s-au 
intensificat sensibil după venirea lui Jimmy Carter la Casa Albă, pornindu-se de la 
promisiunile făcute de acesta în campania electorală cu privire la reducerea prezenţei 
militare americane în Coreea de Sud33. În acest scop, liderii nord-coreeni au apelat la 
bunele oficii ale unor diplomaţi acreditaţi la Washington. Potrivit telegramei ambasadei 
României nr. 085374 din 22 octombrie 1977, eforturile nord-coreenilor au plecat de la 
declaraţiile lui Carter din campania electorală referitoare la reducerea numărului de 
soldaţi din peninsula coreeană, precum şi de la potenţialul sprijin al U.R.S.S.-ului, Chinei 
şi al câtorva state nealiniate de a susţine procesul de pace34. Potrivit lui Nicolae M. 

 
31 Telegrama a fost declasificată în 22 mai 2009 şi poate fi consultată la 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=195291&dt=2532&dl=1629  
32 Potrivit relatărilor făcute ambasadorului american la Tel Aviv de către premierul Menahem 
Begin, în 7 septembrie 1977, după vizita sa în România (25-29 august 1977), impresiile acestuia 
erau cât se poate de favorabile: „Begin appraised Ceausescu as a very shrewd and intelligent 
political leader. He characterized him as a man of strong moral authority. He was appalled that 
no one in Ceausescu's entourage ever said a word in his presence, contrasting this with his own 
adviser's propensity for interrupting and correcting him” - 
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=206132&dt=2532&dl=1629  
33 Vezi discuţiile dintre Nicolae Ceauşescu şi Kong Jin Tae, vicepremierul Consiliului 
Administrativ şi conducător al delegaţiei guvernamentale economice a R.P.D. Coreene, purtate la 
Bucureşti, în 20 iunie 1977. Cu această ocazie vicepremierul nord-coreean arăta necesitatea 
intensificării eforturilor de unificare, pornind de la faptul că „În timpul campaniei prezidenţiale 
americane s-au făcut referiri la Coreea, în sensul în care, dacă va fi ales, Jimmy Carter va 
promova o politică de reducere a trupelor americane din Coreea în următorii 4-5 ani de zile” - 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118273 (consultat în 27 noiembrie 2013). 
34 Textul integral al telegramei este disponibil la 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114880  

http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=195291&dt=2532&dl=1629
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=206132&dt=2532&dl=1629
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118273
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114880
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Nicolae, ambasadorul României la Washington, nord-coreenii au trimis mesaje prin 
intermediul unor şefi de state din Africa şi Asia, precum preşedintele Gabonului şi ex-
premierul pakistanez Z.A. Bhuto. De asemenea, în timpul vizitei preşedintelui Iosip 
Broz Tito în Coreea de Nord, acesta ar fi fost rugat să transmită dorinţa Phenianului de 
a iniţia un dialog în problema coreeană. Acesta a transmis mesajul către Casa Albă prin 
intermediul lui Edvard Kardelj, dar răspunsul preşedintelui Carter a condiţionat orice 
discuţii de includerea cu drepturi egale a sud-coreenilor la negocieri35. Eşecurile repetate 
i-au determinat pe nord-coreeni să-şi pună speranţele într-un demers al liderului român. 

Acest obiectiv al părţii române, de mediere Nord-Sud, aşa cum o dovedeşte şi 
întrebarea ziaristului Wallach, era deja cunoscut mediilor internaţionale. În 10 aprilie 
1978, cu doar două zile înainte de începerea vizitei preşedintelui Ceauşescu în S.U.A., 
Associated Press relata: „Viitorul celor două state coreene constituie unul din subiectele 
probabile ale convorbirilor pe care preşedintele Nicolae Ceauşescu le va avea cu 
preşedintele Carter. Se face, de asemenea, afirmaţia că preşedintele român este 
purtătorul primei oferte de pace a Phenianului în cei 25 de ani de la încetarea războiului 
coreean”. În sprijinul acestei ipoteze, se arăta că „cu două săptămâni în urmă, la 27 
martie, preşedintele Ceauşescu a primit la Bucureşti o înaltă oficialitate guvernamentală 
de la Phenian, care, după cum se crede, i-a înmânat un mesaj din partea liderului nord-
coreean, Kim Ir Sen. Mesajul conţine – după cum se afirmă – această primă ofertă a 
Coreei de Nord de convorbiri de pace”36. Purtătorul acestui mesaj ar fi fost Hă Jung 
Suk, membru al C.C. al Partidului Muncii din R.P.D. Coreea, vicepreşedinte al 
Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme şi secretar general al „Frontului 
democratic pentru reunificarea Patriei”.  

În realitate, trimisul special a fost Kim Iong Nam, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii, dar ultimele solicitări ale părţii nord-coreene au fost transmise de către Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucureşti, în cadrul unei audienţe pe care Nicolae 
Ceauşescu i-a acordat-o în 4 aprilie 197837. Cu această ocazie, ambasadorul coreean a 
arătat că Kim Ir Sen îşi exprimă „o gratitudine deosebită pentru faptul că stimatul 
tovarăş Nicolae Ceauşescu, exprimându-şi sprijinul total faţă de noul proiect şi noua 
orientare a Partidului Muncii din Coreea menite să urgenteze soluţionarea problemei 
unificării Coreei, a dat asigurări că va acţiona în mod activ pentru abordarea cererii 
părţii coreene în timpul vizitei în S.U.A.”.  

În plus, ambasadorul a transmis cele mai recente indicaţii de natură tactică ale 
Phenianului: 

„Conducătorul nostru m-a însărcinat să vă adresez rugămintea sa de a se 
explica bine preşedintelui S.U.A. şi administraţiei S.U.A. poziţia partidului nostru faţă de 
actualele cercuri de dominaţie din Coreea de sud şi orientările partidului nostru cu 
privire la accelerarea unificării patriei, precum şi problema dialogului cu S.U.A.; poziţia 
şi orientările pe care vi le-am prezentat dumneavoastră prin intermediul mesajului şi al 

 
35 Ibidem. 
36 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Relaţii Externe, dosar nr. 27/1978, f. 66. 
37 Nota de audienţă este disponibilă la 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/assets/media_files/000/009/606/9606.pdf (consultată la 
27 noiembrie 2013). 
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trimisului special. De asemenea, am fost însărcinat să vă prezint în mod suplimentar 
următoarele probleme: 

1. În primul rând este vorba de problema reluării dialogului între Nord şi 
Sud şi crearea de noi condiţii favorabile accelerării unificării patriei. 

După cum a subliniat deja iubitul şi stimatul nostru conducător în scrisoarea pe 
care v-a adresat-o, atâta timp cât Pak Cijan Hi38 va rămâne la «putere» în Coreea de sud 
este greu de conceput pacea şi securitatea în Peninsula Coreei şi nu se poate vorbi de 
unificarea paşnică a ţării noastre. 

Pak Cijan Hi este un element pro-japonez, scizionist, aţâţător de război şi 
fascist în sensul adevărat al cuvântului. Astăzi, sporirea pericolului de război în 
Peninsula Coreei, suprimarea democraţiei şi violarea drepturilor omului, continuarea 
dezmembrării Coreei şi crearea de noi obstacole în calea unificării, toate acestea sunt 
rezultatul dominaţiei fasciste a lui Pak Cijan Hi”. 

Partea coreeană indica chiar şi un posibil succesor al dictatorului sud-coreean, 
subliniind că „despre această problemă n-am spus nimănui până în prezent, şi pentru 
prima dată vă aducem la cunoştinţă numai dumneavoastră, tovarăşe Nicolae 
Ceauşescu”. Alegerea nord-coreenilor era Iun Bo Săn, „un om care, din august 1960 
până în martie 1962 a fost preşedintele Coreei de sud”, „sută la sută un anticomunist şi 
un element pro-american bine cunoscut şi în S.U.A.”. Potrivit informaţiilor puse la 
dispoziţia lui Ceauşescu, acesta „a fost eliberat în anul trecut din închisoare, unde fusese 
întemniţat în legătură cu publicarea de către el, împreună cu numeroase personalităţi 
democratice din Coreea de sud, a «Declaraţiei pentru salvgardarea naţiunii şi a 
democraţiei” împotriva dictaturii fasciste» a lui Pak Cijan Hi”39. În opinia liderului 
nord-coreean, „cu un astfel de element am putea discuta problema unificării, cu toate că 
şi el este o persoană pro-americană. Dacă vor instala o persoană ca Iun Bo Săn în 
Coreea de sud, S.U.A. vor putea să-şi menţină şi prestigiul lor şi ar fi mai bine şi pentru 
interesele S.U.A., decât să aibă urmări negative ca cele de pe urma protejării în 
continuare a lui Pak Cijan Hi”. 

Aşadar, Nicolae Ceauşescu urma să plece la Washington nu doar ca lider de 
partid şi de stat şi mediator al procesului de pace din Orientul Mijlociu, ci şi ca mesager 
secret al Coreei de Nord. În vederea atingerii acestor obiective, atât de ambiţioase, şi 
asigurării unei imagini pozitive a României şi a preşedintelui ei, precum şi pentru 
evitarea oricăror incidente neplăcute, pregătirile au fost extrem de minuţioase40. Pentru 

 
38 Pa(r)k Cijan Hi (Park Chung Hee) (1917-1979), general şi om politic sud-coreean. 
Membru al juntei care a preluat puterea în 1961. Preşedinte al ţării (1962-1979), a instituit legea 
marţială (1972) şi, printr-o reformă constituţională, şi-a acordat puteri depline, devenind 
preşedinte pe viaţă. A supravieţuit câtorva tentative de asasinat, orchestrate de nord-coreeni, dar 
a sfârşit asasinat de şeful propriilor gărzi, la 26 octombrie 1979. În timpul conducerii sale 
dictatoriale, Coreea a cunoscut, în pofida unor ample frământări sociale, o perioadă de rapidă 
creştere economică (aşa-numitul „miracol de pe râul Han”), printr-o industrializare accelerată, 
dublată de o politică educaţională riguroasă - http://en.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee 
39 http://digitalarchive.wilsoncenter.org/assets/media_files/000/009/606/9606.pdf  
40 La începutul lunii februarie 1978 consilieri români s-au deplasat la Washington şi au înmânat 
omologilor americani materiale referitoare la situaţia respectării drepturilor omului în România 
(inclusiv o listă cu persoane care aşteptau viza americană pentru a părăsi ţara), o scurtă istorie a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/assets/media_files/000/009/606/9606.pdf
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o cât mai bună documentare şi informare a lui Nicolae Ceauşescu, Ministerul Afacerilor 
Externe a întocmit un amplu dosar-documentar ce includea următoarele aspecte: 
sinteza relaţiilor României cu S.U.A., fişa acţiunilor şi problemelor în curs de rezolvare, 
situaţia intervenţiilor americane privind plecări de cetăţeni români în străinătate şi 
căsătorii mixte, situaţia din comunitatea americană de origine română, Banca de export-
import (Eximbank) a S.U.A., creditele C.C.C. (Commodity Credit Corporation), o prezentare 
generală a Statelor Unite ale Americii, lista membrilor cabinetului american, biografiile 
principalelor personalităţi care urmau a fi întâlnite în cursul vizitelor, însoţite de 
fotografiile şefului statului şi ministrului de externe, relaţiile României cu Banca 
Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), relaţiile României cu Fondul 
Monetar Internaţional (FMI)41. 

De asemenea, înaintea plecării în S.U.A. au fost purtate discuţii atât cu Anwar 
as-Sadat, preşedintele Republicii Arabe Egipt, care a efectuat o vizită la Bucureşti în 11-
12 februarie 1978, cât şi cu ministrul de Externe al Israelului, Moshe Dayan, aflat şi el în 
vizită la Bucureşti în perioada 2-5 aprilie 1978. 

În acelaşi scop, al succesului deplin al vizitei, au fost declanşate tatonări în 
vederea încheierii viitoarelor negocieri de factură economică prin contracte ferme, prin 
sondarea mediului de afaceri american şi stabilirea unei agende ambiţioase de întâlniri cu 
figuri de prim rang. 

Nu au fost neglijate nici un fel de pârghii pentru asigurarea unui succes cât mai 
deplin al demersurilor româneşti. O atenţie aparte a fost acordată sensibilizării unor 
grupări de presiune şi de lobby de la Washington, fapt ce relevă o bună cunoaştere a 
culiselor mecanismelor decizionale din cadrul Congresului S.U.A. În acest sens, merită 
amintit faptul că, în timpul discuţiilor purtate la 4 aprilie 1978 între Moshe Dayan şi 
Nicolae Ceauşescu, a fost obţinută promisiunea unui lobby favorabil României în 
vederea desfăşurării vizitei preşedintelui român la Washington în condiţii cât mai bune. 
Pentru conturarea contextului în care a fost obţinută această promisiune, vom 
reproduce un fragment din stenograma întâlnirii celor doi oameni politici: 

„Moshe Dayan: (…) Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă exprima ceea 
ce i-am comunicat şi ministrului dumneavoastră de externe, profunda noastră 
recunoştinţă pentru modul în care s-a realizat emigrarea evreilor de aici în Israel.  

Vă transmit, domnule preşedinte, mulţumirile ţării noastre. Ştim că aproape 80 
la sută din cei aproape jumătate de milion de evrei, aflaţi în România după cel de-al 
doilea război mondial, sunt în Israel. Ei reprezintă cel mai constructiv element al ţării. 
Sunt doctori, ingineri, specialişti, cea mai bună parte a populaţiei ţării. Pentru toate 
acestea, vă suntem profund recunoscători. 

Ştiu că dumneavoastră, domnule preşedinte, şi probabil şi ministrul de externe, 
veţi pleca în curând în Statele Unite şi dacă oamenii noştri vor putea fi de folos cu ceva, 
vom fi foarte bucuroşi să facem tot ce veţi considera util. Nu avem multă influenţă în 

 
României şi a relaţiilor româno-americane, un rezumat al biografiilor membrilor delegaţiei 
române (cuprinzând inclusiv indicaţii despre corecta pronunţare a numelor) – cf. Violeta Cristea, 
La Casa Albă, în „Jurnalul Naţional”, 23 ianuarie 2006, disponibil la http://jurnalul.ro/vechiul-
site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/la-casa-alba-29539.html#  
41 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Relaţii Externe, dosar nr. 44/1978, ff. 52-193. 

http://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/la-casa-alba-29539.html
http://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/la-casa-alba-29539.html
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America, nu avem un cuvânt greu, dar dacă evreii de acolo sau prietenii noştri mai 
apropiaţi din Senat sau din Congres vor putea, o vom face. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Un cuvânt greu de spus aveţi, cu toate că aveţi 
divergenţe pe problemele păcii, dar divergenţe care cred că vor fi soluţionate în mod 
pozitiv pentru încheierea păcii. Sigur, cred că într-adevăr poate ar fi bine, ţinând seama 
de faptul că aveţi relaţii bune cu mulţi membri ai Congresului, că, în general, cu 
comunităţile evreieşti din Statele Unite am avut întâlniri şi avem relaţii bune, însă s-ar 
putea ca să puneţi un cuvânt ca să fie mai activi pentru a rezolva problema cu clauza. 

Moshe Dayan: Voi vorbi cu ambasadorul nostru de acolo. Primul ministru va 
fi la Washington la sfârşitul lui aprilie, în orice caz vom comunica prin ambasadă. Dacă 
vom putea, sigur, domnule preşedinte, vom face tot ce putem, cu bucurie şi din toată 
inima”42. 

 
Fototeca online a comunismului românesc, cota 64/1978, [Fotografia #BA294] 

Primirea de către preşedintele Nicolae Ceauşescu a ministrului Afacerilor Externe al 
Israelului, Moshe Dayan 

 
Dialogul Nicolae Ceauşescu - Jimmy Carter: între oficial şi confidenţial 

Vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu s-a desfăşurat între 12 şi 17 aprilie 1978 
şi a avut, cum era şi firesc, un program foarte riguros. Sosirea aeronavei prezidenţiale 
Boeing 707 la baza aeriană Andrews a avut loc în 11 aprilie, la ora 18,00, iar la 18,05 

                                                 
42 Idem, dosar nr. 31/1978, f. 12. 
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coloana oficială începea deplasarea spre reşedinţa pentru oaspeţii preşedintelui S.U.A., 
Blair House, 1651 Pennsylvania Avenue, N.W. Sosirea a avut loc la ora 18,30 şi a fost 
urmată de activităţile specifice instalării delegaţiei române şi de o cină privată. 

 

 
Schema desfăşurării ceremoniilor de sosire şi plecare în cadrul aeroportului bazei militare Andrews, 
Maryland (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R.-Relaţii Externe, Vizite Externe, dosar nr. 1/1978) 

 
Convorbirile oficiale la nivel înalt s-au derulat la Washington în două runde, 

prima având loc în ziua de 12 aprilie 1978, iar cea de-a doua în 13 aprilie. Din partea 
română43, la convorbiri au participat Nicolae Ceauşescu, preşedintele R.S.R., Gheorghe 

                                                 
43 În acest punct trebuie să precizăm că suita oficială care îl însoţea pe preşedintele Ceauşescu era 
formată din Gheorghe Oprea, Ştefan Andrei, Vasile Pungan şi Ioan Avram. Pe lângă suita 
oficială, pe parcursul vizitei în S.U.A., alături de cuplul prezidenţial, s-au mai aflat următoarele 
persoane: Constantin Mitea, redactor-şef al ziarului „Scânteia”, Nicolae Ecobescu, ambasador, 
şeful Protocolului de Stat, g-ral. lt. Nicolae Stan, aghiotant-şef al preşedintelui R.S.R., Nicolae 
Năstase, secretar personal al preşedintelui, Ion Pop D. Popa, medic personal al preşedintelui, 
Sergiu Celac, secretar interpret, Violeta Năstăsescu, secretară interpretă, Constantin Mateescu, 
stenodactilograf, Vicenţiu Constantinescu, stenodactilograf. Garda personală era formată din col. 
Ion Băjenaru, aghiotant, col. Marin Neagoe, aghiotant, mr. Ştefan Levenţiu, ofiţer de gardă, cpt. 
Nicolae Badea, ofiţer de gardă, mr. Ion Popa, ofiţer cu verificări tehnice, cpt. Nicolae Rădulescu, 
ofiţer de gardă. Personalul de deservire era format din ospătarii Anghel Melinte şi Adam Vasile şi 
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Oprea, prim viceprim-ministru, Ştefan Andrei, ministrul Afacerilor Externe, Vasile 
Pungan, ministru la Preşedinţia R.S.R. şi şef al grupului de consilieri ai lui Nicolae 
Ceauşescu, Ioan Avram, ministrul Industriei Construcţiilor de Maşini, Nicolae M. 
Nicolae, ambasadorul României la Washington. Partea americană a fost reprezentată de 
Jimmy Carter, preşedintele S.U.A., Cyrus Vance, secretar de stat, Zbigniew Brzezinski, 
consilier al preşedintelui S.U.A. pentru problemele securităţii naţionale, George S. Vest, 
asistentul secretarului de stat pentru probleme europene, Rudolph Aggrey, ambasadorul 
Statelor Unite la Bucureşti. 

În cadrul primei runde de convorbiri, problemele abordate au fost două: în 
primul rând, procesul de pace din Orientul Mijlociu, urmat apoi de discuţii pe marginea 
relaţiilor americano-sovietice. Fără a insista asupra conţinutului acestor probleme, ne 
vom limita la a menţiona faptul că Jimmy Carter a apreciat că eforturile S.U.A. şi ale 
României pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu „au fost 
complementare”, subliniind faptul că „noi am beneficiat şi am apreciat informaţiile şi 
sfaturile pe care le-am primit de la dumneavoastră, din partea reprezentanţilor 
dumneavoastră”44. 

În ceea ce priveşte a doua problemă, Carter l-a informat pe Nicolae Ceauşescu 
asupra apropiatei vizite a lui Cyrus Vance la Moscova şi a lui Andrei Gromîko la 
Washington, etapă premergătoare unei viitoare întâlniri între Carter şi Leonid Brejnev. 
În opinia preşedintelui american, „divergenţele internaţionale, cele două ţări ale noastre 
le-au rezolvat între timp şi avem doar trei-patru probleme”45. Cele mai importante se 
dovedeau a fi aspectele referitoare la tratatul SALT şi cele ridicate de „pătrunderea 
sovieticilor în Africa”, în special în Angola şi Etiopia. 

 
coafeza Polixenia Ciobanu. Grupul de presă îi cuprindea pe Ion Cumpănaşu, director general al 
Agerpres, Eugen Florescu, redactor la „Scânteia”, Petre Dumitrescu, fotoreporter color şi alb-
negru, Ion Miclea, fotoreporter, Ilie Ciurescu, redactor-şef adejunct televiziune, Sergiu Stejar şi 
Virgil Cojocaru, operatori televiziune, Pantelic Tuţuleasa, operator regizor cinematografie, Justin 
Băghină, telex Agerpres. Echipajul avionului prezidenţial Boeing 707 era format din g-ral. mr. 
Gheorghe Cristian, comandantul aeronavei, col. Nicolae Milea, comandant echipaj, mr. Ion 
Bularca, comandant echipaj secund, lt. col. Nicolae Teohari, navigator de bord, col. Tiberiu 
Podoleanu, tehnic de bord, col. Alexandru Lăiniceanu, comandant echipaj, mr. Petre Tenie, 
comandant echipaj secund, col. Vasile Pătulea, navigator de bord, col. Paul Drăgulescu, tehnic 
de bord, col. Dumitru Neagu, inginer avion motor, lt. col. Viorel Tosa, inginer aparatură 
electrică de bord, lt. col. Mircea Manolescu, inginer radio şi radiolocaţie, lt. col. Augustin Odina, 
telegrafist, lt. col. Florin Bejan, inginer mecanic avion, Petre Ionescu, maistru de bord, lt. col. 
Vasile Marincaş, cpt. Nicolae Dicu şi cpt. Ion Tălpeanu, ofiţeri gardă. În mod ciudat, de pe lista 
oficială lipseşte Ion Mihai Pacepa! Totuşi, pe o variantă în limba engleză (Members of the Official 
Romanian Party), după „His Excellency Nicolae Ecobescu, Chief of Protocol”, apare un „Lt. 
Gen.” cu numele şters cu pastă corectoare, urmat de funcţia deţinută „Minister of State in the 
Interior Ministry”. Evident, numele şters era cel al lui Ion Mihai Pacepa, fiind urmat în listă de 
„Lt. Gen. Nicolae Stan, Aide-de-Camp to the President” - A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Relaţii 
Externe, Vizite Externe, dosar nr. 1/1978, f. 132 ş.u. Afirmaţia noastră se bazează pe faptul că 
Ion Mihai Pacepa apare pe lista invitaţilor la diverse dineuri organizate în onoarea delegaţiei 
române exact cu titulatura din dreptul numelui „anonimizat” de pe lista amintită. 
44 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Relaţii Externe, dosar nr. 44/1978, f. 9. 
45 Ibidem, f. 13. 
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Nicolae Ceauşescu a apreciat progresele făcute în relaţiile sovieto-americane, 
dar a ţinut să precizeze că, „fiind vorba de probleme care privesc întreaga lume, trebuie 
să vă spun deschis – cum este obiceiul meu – că soluţionarea acestor probleme între 
Statele Unite şi Uniunea Sovietică nu va soluţiona problemele care preocupă omenirea. 
Vor exercita o influenţă pozitivă, dar rămân multe probleme care nu pot fi soluţionate 
numai de Statele Unite şi Uniunea Sovietică, cu tot rolul mare pe care îl au ele în viaţa 
internaţională ca superputeri”. În plus, Ceauşescu a ţinut să sublinieze: 

„Aş dori să repet ceea ce am mai spus în două împrejurări, că noi considerăm 
că relaţiile dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică nu trebuie să se realizeze în 
detrimentul sau în spatele sau pe seama altor state, fie ele mari, fie ele mici. Experienţa 
istorică a demonstrat că asemenea înţelegeri nu sunt viabile”. 

În acest context, Nicolae Ceauşescu a adus în atenţie şi rolul pe care trebuie să-l 
aibă unele „grupări de state”, precum şi „rolul tot mai important pe care îl joacă 
Republica Populară Chineză”. 

Prima rundă de convorbiri a fost încheiată de gazdă, Jimmy Carter spunând 
următoarele:  

„Sper că vom avea timp, atât diseară în particular46, cât şi mâine dimineaţă să 
discutăm problema Republicii Populare Chineze. De asemenea, să discutăm pregătirea 
viitoarei întâlniri de la Madrid, ca o continuare a acordului de la Helsinki”. 

Aşadar, în această primă rundă de convorbiri nu poate fi vorba despre inedita 
propunere invocată de istoricul Ioan Talpeş. Restul zilei de 12 aprilie a fost foarte dens 
în activităţi: preşedintele Nicolae Ceauşescu a acordat un interviu postului de televiziune 
A.B.C., după care a primit şi a discutat, pe rând, cu o serie de personalităţi americane de 
prim-rang: Michael Blumenthal, ministrul Finanţelor, dr. Sidney Hartman, ministru ad-
interim al Comerţului, Robert Bergland, ministrul Agriculturii, şi Walter E. Washington, 
primarul oraşului Washington, care i-a înmânat preşedintelui român „cheia oraşului”. 

În aceeaşi zi, 12 aprilie, Nicolae Ceauşescu a participat la un dejun de lucru 
oferit de secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, în saloanele Departamentului de Stat. 
Au participat, din partea română, Gheorghe Oprea, Ştefan Andrei, Vasile Pungan, Ion 
Avram şi Nicolae M. Nicolae. Din partea americană, au participat la discuţii Zbigniew 
Brzezinski, Warren Christopher, secretar de stat adjunct, Matthew Nimetz, consilier al 
Departamentului de Stat, George S. Vest, asistentul secretarului de stat pentru probleme 
europene, William Luers, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru problemele 
europene, Sidney Harman, locţiitor al secretarului comerţului, şi Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la Bucureşti47. 

 
46 Această invocare a unor „discuţii particulare” se face, în opinia noastră, cu privire la discuţiile 
ce vor fi purtate în timpul dineului de stat de la Casa Albă din seara zilei de 12 aprilie. Istoricul 
Ioan Talpeş oferă o cronologie eronată a discuţiilor dintre cei doi preşedinţi, susţinând că o 
discuţie privată ar fi avut loc în Biroul Oval în prima zi a vizitei, aceasta desfăşurându-se, de fapt 
în 13 aprilie. Totodată, admite că „e greu de localizat momentul în care Jimmy Carter i-a făcut lui 
Nicolae Ceauşescu acea propunere fabuloasă, istorică! E posibil însă să fi fost chiar în timpul 
dineului, care s-a terminat aproape de miezul nopţii” – Ioan Talpeş, op. cit., p. 56. În opinia 
noastră însă, este foarte puţin probabil ca propunerile invocate de Ioan Talpeş să fi fost făcute… 
la un dineu! 
47 Ibidem, f. 31. 
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Imagine din timpul dineului oferit de preşedintele Carter oaspeţilor români în seara de 12 

aprilie 1978 (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R.-Relaţii Externe, Vizite Externe, dosar nr. 1/1978) 
 

Biroul Oval şi „secretele” preşedinţilor 
A doua rundă a discuţiilor dintre cei doi preşedinţi a avut loc în ziua de 13 

aprilie, după un mic dejun luat la Blair House, împreună cu o serie de senatori 
americani48. Aşa cum menţionează istoricul Constantin Moraru, această rundă „a avut 
două componente distincte, una separată de o oră, în Biroul Oval, care a avut un 
caracter special („Strict secret” după document), cealaltă oficială, în sala de tratative”49. 
Deşi se numără printre puţinii cercetători care au studiat stenograma întrevederii 
separate dintre cei doi şefi de stat50, domnul Constantin Moraru nu insistă asupra 

                                                 
48 Şi în acest caz, Ioan Talpeş îmbină faptele reale cu unele imaginare sau inexacte. Potrivit 
autorului citat, cu acest prilej senatorul Henry Jackson ar fi adus în discuţie libertatea de 
emigrare, în cauză fiind „aproape 1000 de cazuri de cetăţeni români care aşteptau dreptul de 
emigrare”, lucru ce l-ar fi enervat pe Nicolae Ceauşescu, astfel că, întors în ţară, „au primit drept 
de emigrare vreo… 50” – Ioan Talpeş, op. cit., p. 62. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor 
Externe, în anul 1977, din 2572 cereri prezentate pentru plecarea definitivă sau temporară în 
S.U.A., au fost aprobate 2014 şi au părăsit ţara 1911 persoane, iar în anul 1978 (până la 21 
martie) fuseseră aprobate 268 de cereri şi părăsiseră ţara 290 persoane. În cazul plecărilor în 
Israel, în anul 1977, din 1647 cereri prezentate au fost aprobate 1514 şi au părăsit ţara 1405 
persoane. Până la 21 martie 1978, din cele 338 de cereri prezentate au fost aprobate 336 şi au 
ieşit din ţară 216 persoane – A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Relaţii Externe, dosar nr. 44/1978, f. 
83. 
49 Constantin Moraru, Evoluţia relaţiilor româno-americane. Importanţa întâlnirilor la nivel înalt, în 
Ambasador Nicolae Ecobescu (coord.), România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii 
Războiului Rece. Comunicări, articole, studii, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2013, p. 632. 
50 Vezi anexa la acest studiu. 
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acestei discuţii, mulţumindu-se să enumere principalele subiecte abordate, între acestea 
aflându-se „problema coreeană”51.  

În opinia noastră, această „problemă coreeană” a reprezentat miza acestei 
discuţii private, solicitată de partea română, după cum lasă să se înţeleagă preşedintele 
S.U.A. („putem face un schimb de păreri asupra problemelor care prezintă interes 
pentru dumneavoastră”). Această afirmaţie pleacă de la faptul că, pe parcursul discuţiei, 
soluţionarea problemei coreene a reprezentat singurul subiect abordat în exclusivitate în acest 
cadru restrâns. Celelalte probleme (clauza naţiunii celei mai favorizate, emigrarea evreilor 
şi reunificarea familiilor, relaţiile americano-chineze, problema Orientului Mijlociu) au 
fost discutate, pe larg, şi în celelalte întrevederi, în cadru lărgit. 

Aşa cum singur o spunea, Nicolae Ceauşescu era un mesager personal52 al 
preşedintelui Kim Ir Sen („m-a rugat să vă prezint unele considerente ale lui privind 
soluţionarea problemei coreene”). Obiectivul său era acela de a-l convinge pe 
preşedintele S.U.A. să accepte deschiderea unui canal de negociere directă cu Phenianul, 
excluzând de la discuţii liderii de la Seul. 

După cum reiese din stenograma discuţiei, reacţia de moment a lui Jimmy 
Carter a fost de a respinge posibilitatea unor negocieri bilaterale, prin excluderea de la 
discuţii a Coreei de Sud. Aşadar, demersul confidenţial realizat de Nicolae Ceauşescu 
părea să fi eşuat, dat fiind că preşedintele Carter a declarat textual: „Noi nu ne putem 
amesteca în afacerile interne din Coreea de Sud şi nu vom schimba guvernul de acolo 
prin forţă sau printr-o intervenţie americană”. Totuşi, evoluţia ulterioară a 
evenimentelor de la Seul şi asasinarea lui Pak Cijan Hi i-au condus pe liderii nord-
coreeni la concluzia că mesajul lor („obstacolul principal îl constituie preşedintele Pak 
Cijan Hee”) a ajuns la urechile cui trebuie. 

În 16 noiembrie 1979, Kim Ir Sen îi trimitea lui Nicolae Ceauşescu o scrisoare 
în care menţiona: „După cum ştiţi, în ziua de 26 octombrie a.c. în Coreea de Sud s-a 
produs un incident în care dictatorul Pak Cijan Hi a fost împuşcat mortal de către un 
colaborator credincios al său. Noi considerăm că aceasta este o uneltire premeditată 

 
51 Constantin Moraru, loc. cit., p. 632. 
52 După expresia lui Nicolae Ceauşescu, „personal am relaţii de prietenie cu preşedintele Kim Ir 
Sen”. Aceste relaţii datau de foarte mult timp şi se pare că liderul coreean avea deplină încredere 
în preşedintele României. De altfel, printre alte gesturi de prietenie şi susţinere, Nicolae 
Ceauşescu trimisese în Coreea de Nord o echipă de medici români pentru a se îngriji de 
sănătatea lui Kim Ir Sen (în martie 1974) şi, ulterior, acesta a venit, se pare, chiar în România 
pentru unele tratamente efectuate de o echipă de medici francezi – A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. 
– Secţia Relaţii Externe Nicolae Ceauşescu, dosar nr. 7 C, f. 65-66. Ulterior, în octombrie 1975, 
Kim Ir Sen îi scria lui Nicolae Ceauşescu: „Am fost profund mişcat pentru faptul că 
Dumneavoastră, tovarăşe Nicolae Ceauşescu, aflând de starea sănătăţii mele, aţi considerat 
aceasta ca o problemă a Dumneavoastră proprie şi, acordându-i o atenţie cu totul deosebită, aţi 
selecţionat personal şi mi-aţi trimis un grup de medici dintre cei mai valoroşi din ţara 
Dumneavoastră. (…) Datorită eforturilor neprecupeţite ale colectivului de medici români şi a 
tratamentului aplicat, sănătatea mea s-a restabilit în mare măsură. (…) De fiecare dată când mă 
gândesc la bunăvoinţa şi eforturile de care au dat dovadă medicii români, îmi amintesc de 
Dumneavoastră, tovarăşe Nicolae Ceauşescu, şi simt aproape sentimentele Dumneavoastră de 
caldă prietenie” – ibidem, f. 72. 
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pusă la cale de către S.U.A. cu scopul de ameliora criza politică şi haosul social care s-a 
aprofundat la maximum, datorită demonstraţiilor şi răscoalei tineretului studios şi 
poporului împotriva «guvernului» din Pusan, Masan şi din toate colţurile Coreei de Sud, 
precum şi pentru a menţine cu orice preţ baza dominaţiei lor coloniale”53.  

Concluzia era clară: „odată cu sfârşitul firesc al dictatorului sud-coreean, putem 
spune că a fost înlăturat unul din marile obstacole care stăteau în calea reunificării 
patriei”54. Pe cale de consecinţă, bunele oficii de mediator ale lui Ceauşescu erau 
solicitate încă o dată: „vă adresăm rugămintea de a sprijini poziţia noastră cu privire la 
reunificarea patriei pe care am elaborat-o recent, ţinând seama de situaţia actuală şi 
pentru a exercita o influenţă şi mai mare în vederea realizării tratativelor între noi şi 
S.U.A.”55. 

Revenind la discuţia confidenţială a celor doi şefi de state, subliniem că 
stenograma realizată de translatorul părţii române, domnul Sergiu Celac, nu cuprinde 
nici o referire la aspectele invocate de Ioan Talpeş. După încheierea acestei discuţii, la 
ora 11,30, au fost reluate discuţiile în cadru lărgit printr-o prezentare succintă a 
aspectelor discutate, realizată de către preşedintele Carter: 

„Am avut cu domnul preşedinte Ceauşescu o discuţie foarte interesantă. 
Domnul preşedinte Ceauşescu, probabil, va împărtăşi miniştrilor dânsului şi eu voi 
împărtăşi miniştrilor mei părerile, cu scopul de a economisi timpul care ne rămâne. 
Printre problemele discutate au fost următoarele: statutul naţiunii celei mai favorizate 
pentru România (…). De asemenea, cei doi preşedinţi au hotărât ca să schimbe 
informaţii şi sfaturi. Fiecare îl va informa pe celălalt despre anumite vizite internaţionale 
pe care le va face, fără a dezvălui, bineînţeles, anumite secrete. Vizita următoare a 
României în China şi Coreea. De asemenea, s-au discutat efectele prezenţei forţelor 
militare în alte ţări şi aceasta a fost pentru mine foarte folositoare. La ora 12,00 se va 
semna comunicatul comun al celor două ţări la care vor fi prezente şi soţiile celor doi 
preşedinţi. În timpul care o să ne rămână până atunci, vom discuta alte probleme”56. 

 

 
53 Ibidem, f. 155. 
54 Ibidem, f. 156. 
55 Ibidem, f. 158. 
56 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr. 42/1978, f. 15. 
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Fototeca online a comunismului românesc, cota 121/1978, [Fotografia #BA351] 
Aspect din timpul convorbirilor oficiale din ziua de 13 aprilie 1978
 
Restul zilei de 13 aprilie a fost consacrat de Nicolae Ceauşescu unor întâlniri cu 

oameni politici americani (precum senatorul Henry Jackson) şi cu personalităţi din 
lumea financiară şi mediul de afaceri (dr. Hondrick J. Witeveen, directorul general al 
Fondului Monetar Internaţional, J. P. Austin, preşedintele companiei „Coca-Cola”, A. 
Hammer şi A. Gore, preşedinţi ai companiilor „Occidental Petrolium” şi „Island 
Crook”). 

În intervalul 14-16 aprilie Nicolae Ceauşescu a vizitat statele Tennessee, Texas, 
Louisiana şi New York, având întâlniri cu Harry Morgan, preşedintele fundaţiei 
„Friendship Ambassadors”, David Rockfeller, preşedintele Băncii „Chasse Manhattan”, 
Arthur Schneier, preşedintele Comitetului de Sprijin al României în acţiunea de 
înlăturare a urmărilor inundaţiilor şi cutremurului, Gabriel Hauge, preşedintele firmei 
„Manufacturers Hanover Trust”, Klutznik Philip, preşedintele „Congresului Mondial 
Evreiesc”, John O. Logan, preşedintele companiei „Universal Oil Product”, William 
Norris, preşedintele corporaţiei „Control Data”. De asemenea, s-a întâlnit cu oameni de 
afaceri din Dallas, cu reprezentanţii cercurilor de afaceri legate de Federaţia asociaţiilor 
evreieşti din S.U.A., cu Milton Rosenthal, preşedinte al Consiliului Economic Româno-
American şi cu Edward Koch, primarul oraşului New York. Nu au lipsit din program 
întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii cetăţenilor americani de origine română, precum 
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şi vizite la Centrul Spaţial al N.A.S.A. de la Houston şi la Muzeul Metropolitan din New 
York57. 

Aşadar, un program extrem de încărcat în care este aproape imposibil să se mai 
fi „strecurat” o întâlnire confidenţială cu preşedintele Carter, mai cu seamă dacă luăm în 
considerare rigorile agendei unui preşedinte al S.U.A. În acest context, la capătul trecerii 
în revistă a vizitei efectuate în S.U.A. şi a discuţiilor purtate între Nicolae Ceauşescu şi 
Jimmy Carter, putem să afirmăm că documentele de arhivă, altminteri destul de 
minuţioase, nu au păstrat nici cel mai vag ecou al unei propuneri atât de senzaţionale, 
precum încearcă să ne convingă domnul Ioan Talpeş, invocând o confidenţă a fostului 
consilier Zbigniew Brzezinski. 

În acest context, menţionăm faptul că propunerea lui Jimmy Carter de a avea 
loc un schimb reciproc de informaţii între cei doi preşedinţi, formulată în cadrul 
discuţiei confidenţiale, a fost pusă în practică. 

În perioada 15-20 mai 1978, Nicolae şi Elena Ceauşescu au efectuat o vizită la 
Beijing, unde au avut loc discuţii cu Hua Guofeng, preşedintele C.C. al P.C. Chinez şi 
premier al Consiliului de Stat, şi a fost semnat un acord româno-chinez de colaborare 
economică şi tehnică pe termen lung. De aici, preşedintele român s-a deplasat în Coreea 
de Nord pentru discuţii cu preşedintele Kim Ir Sen. Cu prilejul acestei întâlniri a fost 
discutat şi modul în care partea americană a reacţionat la propunerile nord-coreene58. 

 

 
57 Vezi, pe larg, Vizita de stat a preşedintelui Nicolae Ceauşescu în S.U.A. Aprilie 1978, Bucureşti, 
Editura Politică, 1978. 
58 Aceste discuţii au avut loc în a doua zi a vizitei, în 2 iunie 1978, şi, potrivit minutei întocmite 
cu această ocazie, opiniile exprimate au fost următoarele: “Comrade Nicolae Ceausescu 
informed about the conversations he had with President Jimmy Carter regarding the Korean 
problem, at the request of comrade Kim Il Sung. 
Comrade Kim Il Sung informed that he asked President Tito to press the United States of 
America to accept negotiations regarding the Korean matter. The response was the same: the 
United States of America cannot remove Park Chung Hee and they want trilateral negotiations. 
The Koreans understands the difficulties the United States of America is facing, because of the 
economic crisis and the opposition in Congress regarding this matter. The problem of initiating 
discussions between the Democratic People’s Republic of Korea and the United States of 
America was discussed with the comrades in South Korea. They are currently against initiating 
trilateral negotiations. Of course, trilateral negotiations have some disadvantages, but they also 
have numerous advantages that cannot be neglected. During those negotiations many problems 
like the democratization of the South Korean society, the release of the prisoners from jails, the 
legalization of political parties in South Korea and the initiation of peaceful negotiation between 
different parties and organizations from the North and the South, could be solved” - 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114456  

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114456
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Fototeca online a comunismului românesc, cota 163/1978, [Fotografia #BA393] 

Aspect de la prezidiul mitingului prieteniei româno-coreene organizat în dimineaţa zilei de 21 mai 
1978 pe stadionul „Moranbon” din Phenian, cu prilejul vizitei oficiale întreprinse de Nicolae 

Ceauşescu în R.D.P. Coreea. În imagine, Nicolae Ceauşescu şi Kim Ir Sen. (21.V.)(20-23.V.1978) 
 
În 22 august 1978 ambasadorul american la Bucureşti făcea o comunicare 

confidenţială cu privire la întâlnirea Carter – Sadat – Begin de la Camp David şi la 
evoluţia relaţiilor S.U.A. cu R. P. Chineză. Comunicarea ambasadorului american a fost 
precedată de precizarea că „este însărcinat de secretarul de stat Vance să comunice 
ministrului Afacerilor Externe un mesaj oral (subl. ns. – F.B.) din partea preşedintelui 
Carter destinat preşedintelui Ceauşescu”59. În acest fel, mesajul oral şi-a găsit, în final, 
corespondenţa scrisă în nota întocmită cu ocazia primirii ambasadorului american, astfel 
încât valabilitatea străvechiului dicton „verba volant, scripta manent” a fost încă o dată 
validată. 

Deci, practica unor mesaje orale, a unor înţelegeri verbale a existat şi există încă 
în raporturile internaţionale, dar, într-o măsură mai mică sau mai mare, arhivele 
conservă şi unele urme scrise, mai mult sau mai puţin fidele, ale acestora. Să fi fost o 
excepţie propunerea de la Washington, din aprilie 1978? 

 

                                                 
59 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe Nicolae Ceauşescu, dosar nr. 9 S, f. 66. 
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Concluzii 

Un principiu al dreptului roman sună astfel: Testis unus, testis nullus! Cu alte 
cuvinte, o singură mărturie echivalează cu nici o mărturie. Extraordinara propunere 
americană de a lista la bursă industria României socialiste, dacă ar fi existat cu adevărat, 
era un fapt istoric în măsură să producă o reevaluare fundamentală a poziţiei S.U.A. faţă 
de România la finele deceniului al optulea! Strategia americană de destabilizare a 
blocului statelor socialiste ar fi trebuit reanalizată în întregime, iar rolul ţării noastre în 
acest „mare joc” ar fi fost cu totul altul. Din nefericire, nici o altă sursă, în afară de 
istoricul Ioan Talpeş, nu confirmă o astfel de acţiune. 

După ce am încercat să demonstrăm, pe parcursul studiului nostru, că nimic 
nu-i îndreptăţea pe analiştii americani să considere că Nicolae Ceauşescu ar fi acceptat o 
astfel de propunere, ne-am străduit să arătăm, pe baza documentelor de arhivă, că 
timpul fizic nu a permis o întâlnire de tipul celei evocate de domnul Talpeş şi că singura 
discuţie confidenţială dintre cei doi preşedinţi se regăseşte consemnată chiar de către 
traducător, domnul Sergiu Celac. Pe de altă parte, admiţând că o astfel de propunere ar 
fi fost totuşi formulată, cum se face că s-a păstrat un secret atât de deplin? Nici 
translatorul, nici unul din membrii delegaţiei române, nici măcar atotştiutorul Ion Mihai 
Pacepa60 nu amintesc de aşa ceva, ceea ce nu-l împiedica pe Ioan Talpeş să cunoască 
acest demers american încă din anul 1985! 

Desigur, evoluţia cercetărilor istorice nu mai îndreptăţeşte o abordare radicală, 
precum cea a lui Fustel de Coulanges, care obişnuia să proclame „L’histoirese fait avec 
des texts!”61. Cei mai mulţi istorici au abandonat de mult maniera strict pozitivistă de 
studiere a trecutului. Influentul Lucien Febvre nu ezita să afirme în 1952 că „L’histoire 
se fait avec des documents écrits, sans doute. Quand il y en a. Mais elle peut se faire, 
elle doit se faire, sans documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que 
l’ingéniosité de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut 
des fleurs usuelles. Donc, avec des mots. Des signes. Des paysages et des tuiles. Des 
formes de champ et de mauvaises herbes. Des éclipses de lune et des colliers d’attelage. 
Des expertises de pierres par des géologues et des analyses d’épées en métal par des 
chimistes”62. 

Foarte frumos spus şi perfect adevărat! În cazul când documentele lipsesc, este 
obligaţia istoricului să încerce să le suplinească făcând apel la cuvinte, simboluri şi orice 
alte elemente şi metode care i-ar putea acoperi lacunele documentare. Dar, are oare 
dreptul istoricul să ignore documentele existente şi să lase frâu liber fanteziei? 

Pentru istoric, o regulă de bază este suspectarea permanentă a izvoarelor din cel 
puţin două puncte de vedere: al autenticităţii şi al autorităţii63! În cazul de faţă, atât 

 
60 Potrivit lui Ioan Talpeş, „se pare că la acel moment a fost de faţă şi Pacepa, iar dacă el face 
parte dintre iniţiaţii acestei lumi, nu numai în minciuni, ci şi în realităţi, ar putea să confirme 
episodul, deşi nici Celac nu trebuie să fie exclus, el fiind translatorul oficial” – Ioan Talpeş, op. 
cit., p. 56. 
61 Apud Mircea Florian, op. cit., p. 55. 
62 Lucien Febvre, Combats pout l’histoire, Librairie Armand Colin, Paris, 1952, p. 428. 
63 Mircea Florian, op. cit., p. 54. 
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autenticitatea mărturiei lui Brzezinski, cât şi autoritatea celui ce a pus-o în circulaţie (fără 
a fi un participant direct la evenimente şi fără o a doua sursă) ne îndreptăţesc să credem 
că, până la ivirea unor informaţii noi care să infirme reconstituirea propusă în paginile 
de faţă, amintita propunere americană este, în cel mai bun caz, o simplă încercare de 
explicaţie în manieră racursi a relaţiilor româno-americane din ultimul deceniu de 
existenţă a regimului comunist din România. 

 
Anexă: 

 
Strict secret 

 
NOTA DE CONVORBIRE 

 
La 13 aprilie 1978, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii 

Socialiste România, a avut o întrevedere separată cu Jimmy Carter, preşedintele Statelor 
Unite ale Americii, în Salonul Oval al Casei Albe, Washington. 

Convorbirea a început la orele 10,30 şi s-a încheiat la 11,30. 
 
Jimmy Carter: 
Avem câteva momente pentru a discuta împreună, numai noi doi. 
Cred că avem relaţii foarte bune între ţările noastre. Eu m-am simţit bine în 

cadrul primului contact cu dumneavoastră. 
Înainte de a intra în sala de tratative, putem face un schimb de păreri asupra 

problemelor care prezintă interes pentru dumneavoastră. 
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
După cum am menţionat şi ieri, apreciez că relaţiile dintre ţările noastre merg 

bine. Trebuie să declar că sunt deosebit de mulţumit de vizită şi de convorbirile avute 
până acum. 

Cred că am stabilit raporturi bune şi am putea cădea de acord să continuăm 
dezvoltarea lor. Ţinând seama că şi până acum au fost necesare unele contacte, pe 
diferite căi, poate ar fi util să stabilim ca şi în viitor, în afară de ambasade, să aibă loc 
asemenea contacte, atunci când apar probleme. 

Jimmy Carter: 
Aş dori foarte mult acest lucru. Am putea face aceasta prin schimburi de 

scrisori personale, chiar şi atunci când nu este vorba de crize sau de probleme 
deosebite, numai pentru un schimb de păreri. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: 
De acord. 
Am avut azi dimineaţă o întâlnire cu un grup de senatori cu care am discutat, 

printre altele, şi problema clauzei naţiunii celei mai favorizate. Am ajuns împreună la 
concluzia că s-ar putea iniţia, cel puţin pentru moment, o îmbunătăţire care să nu mai 
facă necesară discutarea în fiecare an a problemei în Congres, urmând ca rezolvarea 
definitivă să aibă loc ulterior. 

Jimmy Carter: 
Înţeleg. 
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Doresc să vă vorbesc foarte deschis, pentru că este o problemă care mă 
preocupă şi pe mine. Desigur, înţelegeţi că ar fi necesară o schimbare a legii de bază 
existentă pentru a prelungi acordarea clauzei pe o perioadă mai lungă de un an. Această 
lege a fost adoptată din capul locului ca o reacţie faţă de restricţiile impuse de Uniunea 
Sovietică emigraţiei evreilor. Recent, anume în ultimele 4-5 luni, emigrarea evreilor din 
Uniunea Sovietică a crescut mai mult decât dublu. Aceasta, desigur, nu se referă în mod 
direct la România. Ştiu că în privinţa României Congresul este receptiv, în sensul că va 
accepta prelungirea clauzei pentru încă un an. 

Eu înţeleg că este mult mai bine să existe o bază pe termen lung, dar nu sunt 
îngrijorat de menţinerea statutului României în baza legii actuale, cu condiţia ca 
Congresul şi cu mine să considerăm că problema drepturilor omului nu constituie 
obiect de preocupare. Nu dorim să ne amestecăm în problemele interne ale României, 
dar este un fapt că în ţara noastră se manifestă mult interes faţă de reunirea familiilor şi 
emigrarea evreilor, ca un factor major, aplicabil tuturor ţărilor care beneficiază de clauza 
naţiunii celei mai favorizate. Sper că această situaţie nu creează probleme deosebite 
pentru dumneavoastră. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
În ceea ce îi priveşte pe evrei, practic nu este o problemă. Avem contacte destul 

de strânse cu guvernul Israelului, iar ei nu mai ridică problema pentru că ea nu mai 
există. 

În privinţa reunirii familiilor, eu nu aş spune că mai este vorba de aceasta 
deoarece războiul s-a terminat demult, dar se pune problema unor căsătorii pe care, în 
general, le rezolvăm favorabil, ţinând seama şi de dorinţa părinţilor, precum şi de alte 
considerente care uneori nu ne permit să dăm aprobarea. Noi trebuie să ţinem seama de 
ceea ce gândesc părinţii, la noi acesta este un fapt chiar în ţară, cu atât mai mult când 
este vorba de căsătorie cu un străin. 

Revenind la problema clauzei, poate că s-ar găsi o soluţie provizorie, în sensul 
trimiterii ei într-o comisie a Congresului, fără a mai avea loc dezbateri anuale în plen. 
Chiar autorii amendamentului Jackson – Vanik gândesc în acest sens. 

Jimmy Carter: 
Dorinţa mea şi a Administraţiei este de a menţine statutul naţiunii celei mai 

favorizate pentru România şi de a spori comerţul dintre ţările noastre. În comunicările 
particulare dintre noi, orice informaţie pe care mi-o veţi da va fi folosită în avantajul 
ţării dumneavoastră. Vom face tot ce este posibil, la fel ca şi în anii trecuţi, pentru a-i 
informa pe liderii Congresului asupra atitudinii pozitive a României pentru a obţine 
clauza. Vom face tot ce se poate, în limitele procedurilor legale, pe baza informaţiilor 
documentare primite de la dumneavoastră, pentru a prezenta lucrurile cum trebuie. 
Considerăm că acordarea clauzei este şi în avantajul ţării noastre, nu este o favoare 
pentru ţara dumneavoastră şi este în interesul comerţului bilateral. 

V-aş putea pune o întrebare? Sunt foarte preocupat de folosirea crescândă a 
forţei şi echipamentelor militare, precum şi a trupelor cubaneze de către Uniunea 
Sovietică în Africa. Aş dori să vă întreb dacă împărtăşiţi această îngrijorare, desigur, dacă 
nu aveţi obiecţii faţă de punerea problemei şi consideraţi posibil să răspundeţi. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
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În principiu, România se pronunţă împotriva prezenţei forţelor militare ale 
altor state pe teritoriile unor state independente. Ca atare, ca să spun deschis, nu 
salutăm deloc nici prezenţa trupelor cubaneze în Africa, deşi oficial a fost solicitată de 
guvernele respective. După părerea noastră, ar fi mult mai bine dacă nu ar fi acolo. 

Jimmy Carter: 
Mă interesează foarte mult vizita dumneavoastră în China şi întâlnirile cu liderii 

chinezi. Noi dorim ca relaţiile noastre cu China să se normalizeze. Schimbul de 
informaţii prin oficiile de aici, de la Washington, şi de la Pekin este corespunzător, dar 
mai dorim să îmbunătăţim relaţiile. Consider deosebit de util şi v-aş ruga, în limitele 
cuviinţei şi, dacă apreciaţi, cu cunoştinţa chinezilor, să-mi trimiteţi o scrisoare 
particulară după vizita dumneavoastră. Aceasta ar veni în sprijinul acţiunilor noastre în 
relaţiile cu China. Avem nevoie de bunele dumneavoastră oficii pentru îmbunătăţirea 
acestor relaţii. Ele nu sunt rele, nu se înrăutăţesc, dar încă nu se îmbunătăţesc. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Desigur, normalizarea relaţiilor dintre China şi Statele Unite merge cam greoi. 

Poate ar fi bine de gândit la impulsionarea procesului de normalizare deplină, inclusiv 
stabilirea de relaţii diplomatice. Aceasta presupune, desigur, soluţionarea problemei 
Taiwanului, adică punerea în practică a ceea ce Statele Unite au recunoscut deja – că 
Taiwanul este parte integrantă a Chinei şi, deci, priveşte exclusiv China. 

Ţinând seama de schimbările foarte rapide care au loc în viaţa internaţională, ar 
fi deosebit de important ca între China şi Statele Unite să existe relaţii diplomatice. 
China joacă şi va juca un rol tot mai important în viaţa internaţională, fără a mai vorbi 
de programele sale de dezvoltare economică rapidă şi de marile posibilităţi pe care le 
pot avea Statele Unite în această privinţă. 

Jimmy Carter: 
Singura problemă importantă care mai rămâne este legată de faptul că avem un 

tratat de apărare mutuală cu Republica China, adică Taiwanul, iar Republica Populară 
Chineză nu este pregătită să declare că disputa cu Taiwanul va fi rezolvată prin mijloace 
paşnice. Dacă se poate găsi limbajul, formula semantică pentru rezolvarea acestei 
probleme, atunci vom putea acţiona rapid în direcţia normalizării relaţiilor cu China. 
Cred că şi ei împărtăşesc dorinţa noastră de a vedea rezolvată această problemă. Dacă 
reuşim, singurul stat pe care noi îl vom recunoaşte va fi Republica Populară Chineză. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Conducătorii chinezi au declarat nu o dată că problema Taiwanului poate fi 

rezolvată în mod paşnic. Eu cred că ei au această intenţie. Dacă Statele Unite se vor 
retrage, nici nu va fi nevoie de folosirea forţei, având în vedere legăturile foarte strânse 
care există cu populaţia din Taiwan. 

Un angajament în această privinţă faţă de Statele Unite cred că ar fi însă greu de 
obţinut. Am spus astăzi şi în discuţia cu membrii Senatului că nici Statele Unite nu ar 
admite să dea garanţii altora în probleme care le privesc direct şi, deci, nici China nu va 
face aceasta. Ar trebuie, prin urmare, ca lucrurile să fie soluţionate fără a crea probleme 
artificiale în calea normalizării. 

Jimmy Carter: 
Dorinţa noastră este să acţionăm mai rapid în direcţia normalizării. Vom 

acţiona în acest sens. 
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Eu îl voi informa pe preşedintele Hua Kuo-fen despre discuţia cu 

dumneavoastră asupra acestor probleme. Desigur, vă voi informa şi pe dumneavoastră 
despre gândurile lui, despre felul cum văd lucrurile conducătorii chinezi. Cred, însă, că 
Statele Unite şi dumneavoastră sunteţi acum în măsură să daţi o rezolvare rapidă. Nu ar 
trebui amânat prea mult. 

Jimmy Carter: 
Aceasta este intenţia mea. 
Nu vom încerca să folosim relaţiile cu Uniunea Sovietică împotriva Chinei şi 

nici viceversa. Dorim să fim prieteni cu amândoi, la fel ca şi dumneavoastră. Aceasta 
este poziţia pe care dumneavoastră aţi menţinut-o atât de bine. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Acesta este un lucru bun, cred că menţinerea actualei stări de lucruri creează 

anumite suspiciuni la conducerea chineză. De aceea, normalizarea mai rapidă a relaţiilor 
ar demonstra aplicarea în practică a politicii pe care aţi anunţat-o. 

Aş dori să ridic o problemă legată de Republica Populară Democrată Coreeană, 
de Coreea în general. 

În cadrul vizitei în Extremul Orient, voi vizita şi Coreea, precum şi Vietnamul, 
Kampuchia şi Laosul. Relaţiile noastre sunt foarte bune cu Coreea de Nord, iar personal 
am relaţii de prietenie cu preşedintele Kim Ir Sen. Pe această bază, m-a rugat să vă 
prezint unele considerente ale lui privind soluţionarea problemei coreene. Ei ar dori să 
ajungă la o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite, plecând de la angajamentul 
dumneavoastră de a realiza retragerea trupelor americane din Coreea de Sud. Ei 
consideră că iniţierea unor convorbiri directe în această problemă ar fi deosebit de utilă. 
De asemenea, ei asigură că vor ţine seama de interesele Statelor Unite în Coreea de Sud. 
Ei au în vedere ca reunificarea ţării să se realizeze sub forma unei federaţii, menţinându-
se orânduirile sociale existente în sus şi în nord. După părerea lui Kim Ir Sen, obstacolul 
principal îl constituie preşedintele Park Cijan Hee (sic!). El caracterizează regimul din 
sud ca fascist, iar politica sa ca pro-japoneză. El ar accepta să trateze cu orice alt 
preşedinte în sud, care să fie agreat de Statele Unite, cum ar fi, de pildă, Ian Bo Sîn, fost 
preşedinte în anii 1960-62, care are relaţii bune cu S.U.A. Sigur, acesta este numai un 
exemplu, dar orice personalitate care ar introduce un regim democratic în sud şi ar fi 
agreată de Statele Unite ar fi acceptabilă pentru a duce tratative. Ian Bo Sîn nu este 
comunist şi este în prezent consilier al Partidului Noii Democraţii din sud. 

Am prezentat toate acestea pentru a sublinia că felul în care vede Kim Ir Sen 
soluţionarea problemei ar deschide calea realizării unor relaţii noi şi în această parte a 
lumii. 

Jimmy Carter: 
Voi fi foarte scurt. Nu consider că este răspunderea mea şi nici a lui Kim Ir Sen 

să hotărâm cine să fie preşedinte în Coreea de Sud. Acest lucru îl hotărăşte poporul de 
acolo, care, de altfel, l-a ales pe preşedintele Park în cadrul unor alegeri libere. 

Aici avem o problemă. Kim Ir Sen doreşte să aibă loc o întâlnire directă între 
reprezentanţii Statelor Unite, reprezentanţii lui şi cei ai preşedintelui Park? 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
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Nu doreşte să aibă nici un fel de relaţii cu preşedintele Park, pentru motivele pe 
care le-am spus. În privinţa alegerilor democratice în Coreea de Sud, mi s-a spus că 
ceilalţi candidaţi la preşedinţie au fost arestaţi şi nu s-au putut prezenta. Ei ar dori ca 
Statele Unite să nu-l mai sprijine pe Park Cijan Hee şi consideră că forţele interne din 
Coreea de Sud sunt în măsură să rezolve problemele pe o cale nouă, democratică. 

Ei sunt gata să discute cu Statele Unite. Dacă nu va mai fi preşedinte Park, ei 
sunt gata, de asemenea, să trateze cu orice alt preşedinte ales în mod democratic în sud. 

Jimmy Carter: 
Aceasta este poziţia lor istorică. Şansa ca preşedintele Park să fie răsturnat sau 

schimbat este foarte mică. Noi nu ne putem amesteca în afacerile interne din Coreea de 
Sud şi nu vom schimba guvernul de acolo prin forţă sau printr-o intervenţie americană. 

Dacă Kim Ir Sen nu doreşte să se întâlnească cu conducerea actuală din sud, nu 
văd posibilitatea realizării unei întâlniri. Nu mă pot întâlni cu Kim Ir Sen în absenţa 
reprezentanţilor guvernului sud-coreean. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Cu Coreea de Sud aveţi relaţii, de ce să nu purtaţi discuţii şi cu Coreea de 

Nord? 
Jimmy Carter: 
După cum ştiţi, noi ne aflăm acolo în baza unei rezoluţii a O.N.U. Noi suntem 

în favoarea reunificării. De altfel, reprezentanţii militari s-au întâlnit mereu la paralela 
38. Statele Unite nu reprezintă, însă, un factor politic de dominaţie în sud. Ne aflăm 
acolo pentru a asigura menţinerea unei păci fragile. 

Nu pretindem a avea conducerea politică în Coreea de Sud şi nici nu dorim 
aceasta. Angajarea de negocieri politice cu conducătorii nord-coreeni, în absenţa 
preşedintelui Park, ar însemna să ne asumăm o postură falsă. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Aş mai dori să revin încă o dată asupra posibilităţii ca reprezentanţii 

dumneavoastră să se întâlnească cu O.E.P. Această problemă este, oricum, la ordinea 
zilei. De aceasta este legată impulsionarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. 

Ei ar dori ca aceasta să se realizeze fie în secret, fie public. Mi-au declarat că o 
majoritate din cadrul O.E.P. poate accepta deja un asemenea curs. 

Jimmy Carter: 
Înţeleg. 
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Dacă ajungeţi la această concluzie, ar fi bine. 
Jimmy Carter: 
V-am explicat ieri poziţia noastră. Voi fi, însă, bucuros să mai facem schimburi 

de idei pe această temă, pe măsură ce se modifică situaţia. 
Acum suntem foarte dornici să vedem cu ce propuneri va veni Egiptul şi apoi 

să se realizeze un teren pentru continuarea tratativelor între Egipt şi Israel. Cred că 
introducerea în discuţie a O.E.P. în prezent ar fi un factor de natură să complice 
lucrurile. Mai târziu poate că va fi mai rezonabil. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Nu este vorba de participarea lor în general, ci numai la discutarea problemei 

palestiniene. 
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Jimmy Carter: 
Nu cred că Egiptul ar dori în prezent ca O.E.P. să se insereze în discuţii, iar de 

Israele sunt sigur că nu doreşte. Cred că şi Hussein este de aceeaşi părere. 
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 
Preşedintele Sadat doreşte ca O.E.P. să participe la discutarea problemei 

palestiniene, iar nu a problemelor Egiptului. Aceeaşi părere o are şi Hussein şi Assad. 
Jimmy Carter: 
Assad da, de Hussein nu sunt sigur. Oricum, noi vom fi deschişi la minte. 
 
Redactat: S. Celac 
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