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Introducere 

Slăbirea oricărei legături din cadrul sistemului socialist 
 mondial are un efect direct asupra tuturor ţărilor socialiste  

faţă de care acestea nu pot rămâne indiferente. […]  
Persoanele care „dezaprobă” acţiunile întreprinse de către  

statele socialiste aliate ignoră faptul decisiv,  
că aceste ţări apără interesele socialismului  

internaţional şi a mişcării revoluţionare mondiale. 
(Leonid Brejnev, Pravda, 1968)1 

 

 

Securitatea colectivă nu este un concept nou. Din contră, se poate afirma că securitatea 

colectivă, ca modalitate de organizare a sistemului internaţional, este un concept cu o istorie 

multiseculară, pornind chiar de la Congresul de la Viena (1815) şi continuând cu Liga Naţiunilor, 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) şi cu Pactul de la 

Varşovia (1955). De fiecare dată, indiferent de curentul filosofic al vremii (fie realist, fie idealist), 

accentul s-a pus pe nevoia de a organiza sistemul internaţional în aşa manieră încât să se asigure fie 

un echilibru sau o balanţă a puterilor mondiale sau regionale – aşa cum a fost cazul republicilor 

italiene sau cel al puterilor europene care l-au înfrânt pe Napoleon, fie o stare de pace internaţională 

– aşa cum a fost în cazul fondării Ligii Naţiunilor.  

De aceea, la o primă analiză, am putea fi tentaţi să afirmăm că, într-adevăr, argumentaţia lui 

Leonid Brejnev poate fi justificată. Mai mult, am putea spune, dacă ţinem cont de contextul 

geopolitic în cadrul căruia această argumentaţie a fost formulată, că aceasta se poate legitima. Cu 

toate acestea, apar următoarele întrebări: ce a fost URSS-ul? Care erau interesele comune ale 

statelor socialiste? Ce relaţii de putere se manifestau între statele din blocul sovietic? Şi, nu în ultimul 
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rând, care erau ameninţările comune cărora aceste state trebuiau să le facă faţă? Fiecare dintre 

aceste întrebări este semnificativă fiindcă, răspunzând la ele, vom putea vedea mai clar ce status quo 

legitima discursul doctrinei Brejnev, precum şi dacă, într-adevăr, aceasta era avantajoasă pentru toţii 

membrii blocului sovietic.  

Şi asta deoarece, în cadrul doctrinei Brejnev, apare noţiunea securităţii colective a statelor 

comuniste şi nevoia acestora de a acţiona în sensul apărării împotriva oricărei ameninţări comune, fie 

ea externă sau internă şi prezervării libertăţii popoarelor comuniste. Însă, dacă trecem dincolo de 

discurs, dacă analizăm mai profund situaţia geopolitică a Rusiei şi, implicit, a URSS-ului, vom vedea că 

doctrina Brejnev, dincolo de orice tendinţe idealiste, are ca scop legitimarea politicilor de securitate 

unilaterale ale URSS. Mai mult, finalitatea doctrinei discutate îşi păstrează actualitatea, Federaţia 

Rusă, urmaşa URSS, fiind nevoită de către constrângerile geografiei şi ale relaţiilor internaţionale, să 

urmărească aceleaşi ţeluri, însă prin alte mijloace. 

 

Rusia – poziţionare, frontieră şi securitate 

A vorbi despre securitatea statului rus, indiferent de modul în care acesta se prezintă, 

înseamnă a vorbi despre Heartland. De aceea, este necesar de punctat, încă de la început, faptul că 

Rusia, ca obiect de analiză, este unică din punctul de vedere al poziţionării sale geografice şi al 

imperativelor sale geopolitice.  

Rusia se situează în centrul lumii, mai exact, în centrul Insulei Mondiale, ansamblul teluric 

format din Europa, Asia şi Africa. De aceea, poziţia Rusiei este simultan un avantaj cât şi un 

impediment geopolitic. Înconjurată de o masă continentală enormă, denumită de către Spykeman 

„Rimland”, Rusia este izolată de orice atac direct al vreunei puteri talasocratice. În acelaşi timp însă, 

în lipsa unei ieşiri adecvate la Oceanul Mondial, Rusia este izolată, incapabilă să desfăşoare activităţi 

comerciale care să-i permită dezvoltarea economică. Concomitent, de-a lungul istoriei, energiile 

social-politice şi economice ale statului rus au fost - şi se poate afirma că sunt în continuare – 

orientate, de multe ori risipite, spre controlarea statelor din interiorul Rimlandului şi ancorarea 

frontierelor statale în bariere naturale (fie munţi, fie mări sau râuri. 

Această situaţie paradoxală a Rusiei este un dat istoric, condiţionat de amplasarea geografică 

a Mittelpunkt-ului rusesc - acel „«embrion», din care se nasc, prin «evoluţie spaţială», statele”2, 
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format în secolul al XV-lea prin Marele Ducat al Moscovei. Fondat după căderea Rusiei kievene, 

Marele Ducat al Moscovei a fost situat în mijlocul stepei eurasiatice, vulnerabil oricărei invazii, 

indiferent de direcţie (vezi Harta 13) datorită absenţei totale a vreunei bariere naturale. În acest sens, 

expansiunea rusească s-a orientat între secolele XV-XVIII, în trei direcţii: 1) către Nord şi Nord-Est, 2) 

către Est şi Sud-Est şi, în final, 3) către Vest (vezi Harta 24). Desigur, această expansiune a fost 

condiţionată şi de contextul politic al vremii, mai exact de inamicii reali sau potenţiali ai statului rus. 

Astfel, prima direcţie de expansiune nu viza atât cucerirea, cât consolidarea statului rus, asigurarea 

unui spaţiu în care să supravieţuiască statul în eventualitatea unei nou înfrângeri. De asemenea, 

această primă fază a ancorat frontiera estică a Rusiei de Munţii Ural, o barieră în calea invadatorilor 

nomazi. 

 

Harta 1: Rutele tradiţionale de invazie a spaţiului eurasiatic 

 

În cea de-a doua fază a expansiunii, accentul s-a pus pe formarea unei zone-tampon şi pe 

ancorarea frontierei sudice a statului de Munţii Caucaz şi de Marea Caspică. Aceasta, aşa cum afirmă 
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George Friedman, a fost o strategie riscantă, deoarece oferea Rusiei şansa de a închide rutele 

tradiţionale de invazie ale popoarelor asiatice, dar, simultan, deschidea ocazia unei coalizări tătare şi 

mongole ce ar fi putut pune în dificultate defensiva rusească. Cu toate acestea, strategia a dat roade, 

astfel încât frontierele estică şi sudică a Rusiei erau apărate de marea întindere siberiană, respectiv 

de lanţul muntos caucazian. Dintre aceste două însă, trebuie apreciată importanţa crucială a Siberiei, 

o zonă-tampon ce permite ancorarea frontierei ruseşti de Munţii Tienshan şi care face orice ofensivă 

inamică impracticabilă:  

„Invadarea Siberiei nu este posibilă în practică. Siberia este o sălbăticie vastă. Un potenţial 

punct slab s-ar putea afla de-a lungul graniţei de vest cu China, dar nici acesta nu este semnificativ. 

Prin urmare, Imperiul Rus, orice formă ar lua, este destul de sigur, cu excepţia nordului Europei, de 

unde vin cele mai mari pericole – poziţia geografică şi puternicele naţiuni europene”5. 

 

Harta 2: Expansiunea frontierelor ruseşti 
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Tocmai din această cauză, atenţia statului rus a fost, începând cu secolul XVII, orientată 

preponderent pe frontiera sa vestică. Nicidecum surprinzător dacă luăm în considerare faptul că, de-

a lungul secolelor, în proximitate s-au aflat state precum Polonia, Imperiul Habsburgic sau Imperiul 

Otoman. Astfel, un prim pas al monarhilor ruşi a fost cucerirea Kievului şi extinderea frontierei sud-

vestice până în Munţii Carpaţi.  

După cum remarcă Fernand Braudel, munţii sunt coloana vertebrală a lumii mediteraneene şi 

chiar a Europei, locuri în care civilizaţia din afară pătrunde cu greu şi unde tradiţiile ancestrale 

călăuzesc vieţile comunităţilor (Braudel, 1985, pp. 61-65). La fel, Carpaţii reprezintă trăsătura 

geografică preeminentă a etno-spaţiului românesc şi, de-a lungul timpului, au fost o veritabilă 

metereză atât pentru populaţia daco-romană, cât şi pentru puterile regionale care necesitau o 

ancoră naturală, fapt esenţial şi astăzi: 

„Călătorul caută să ocolească obstacolele, deplasându-se pe orizontală din câmpie în câmpie, 

din vale în vale. El trebuie totuşi la un moment dat să străbată unele trecători ori defileuri cu o faimă 

sinistră, dar se foloseşte de ele cît mai puţin cu putinţă. Călătorul de altădată rămînea mai ales 

prizonierul cîmpiilor, grădinilor, al luncii scînteietoare, al vieţii îmbelşugate a mării...” (Braudel, 1985, 

p. 64) 

În acest sens, Carpaţii au jucat un rol fundamental în politica de strategie naţională a Rusiei, 

fiind metreza vestică a imperiului şi punctul său de ancorare în Europa Centrală. Exemplificând, după 

sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, armata sovietică a fost poziţionată în România de-a lungul 

Carpaţilor, în zonele Craiova-Slatina, Sibiu-Alba-Iulia, Brăila-Focşani şi Constanţa. Importanţa 

Carpaţilor pentru securitatea statului rus devine şi mai evidentă în momentul în care se ia în 

considera un alt element geografic, anume Câmpia Nord-Europeană. 

Adevăratul punct nevralgic al apărării ruseşti a fost şi rămâne Culoarul Transeuropean sau, 

mai exact, întinderea de pământ aflată între Marea Baltică şi Munţii Carpaţi.  Situată în spaţiul 

delimitat de Polonia, Câmpia Nord-Europeană a reprezentat, de-a lungul istoriei, cea mai facilă cale 

de acces între Europa Occidentală şi cea Orientală şi Asia. A fost ruta utilizată de către armatele 

napoleoniene şi de cele hitleriste pentru „Drang nach Osten”. De asemenea, este punctul cel mai 

uşor de apărat în cazul unei invazii, situaţie care s-a aplicat cel mai adesea Rusiei. 

Dar, pentru ca apărarea să fie eficace, este necesară combinarea acestei defensive pe Câmpia 

Nord-Atlantică cu abilitatea de a controla Carpaţii. Această situaţie în istoria Europei s-a manifestat o 

singură dată, când Uniunea Sovietică stăpânea atât Carpaţii, prin controlul asupra României şi 

Ucrainei, cât şi Câmpia Nord-Europeană, adică Polonia. Acesta a fost, de fapt, apogeul stării de 



securitate a Rusiei, când imperiul era ancorat în munţii mai sus-menţionaţi şi deţinea suficiente state-

tampon atât în Europa, cât şi în Asia Centrală pentru desfăşurarea unei defensive în adâncime. După 

intervalul 1989-1991, aşa cum remarcă George Friedman, colapsul Cortinei de Fier şi dezagregarea 

frontierelor sovietice a însemnat, pentru Rusia pierderea acestor avantaje şi reducerea considerabilă 

a distanţei dintre Moscova şi orice invadator, Câmpia Nord-Europeană şi Carpaţii fiind la ora actuală 

sub control occidental (Friedman, 2009, p. 96). 

 

 

Harta 3: Culoarul Nord-European 

În acelaşi timp, trebuie să luăm în considerare şi politică internă a statului rus, raportată la 

situaţia demografică a acestuia. Aşa cum am menţionat mai sus, statul rus, mai bine zis imperiul rus, 

este format dintr-o etnie centrală rusească şi o miriadă de etnii periferice situate de-a lungul zonelor 

de frontieră. Urmărind acest fir, apare naturală politica rusească de terorizare a populaţiei, dat fiind 

că, în lipsa unui reper cultural comun concretizat într-un naţionalism de tip civic care să unească 

energiile sociale manifestate în interiorul Rusiei, singura metodă reală era şi, aş îndrăzni să spun, este 

forţa (abia recent, sub patronajul intelectual al lui Alexandr Dughin se încearcă unirea comunităţilor 

sufleteşti sub forma unei orientări neo-eurasianiste). 



Din toate cele spuse mai sus, rezultă că Rusia, indiferent de forma sa de organizare statală 

(fie că vorbim de un imperiu, o federaţia, un stat naţional etc.) este condiţionată de următoarele 

imperative geopolitice: 

 „Expansiunea spre Nord şi Est pentru a asigura o redută într-un teritoriu cu climat ostil care 

este protejat parţial de către Urali; 

 Expansiune spre Sud către Caucaz şi spre Sud-Est pentru a împiedica invaziile de natura 

asiatică; 

 Expansiunea spre Vest pe cât posibil. Neîncetarea acestei expansiuni până când sunt atinşi 

Carpaţii, iar în cazul Culoarului Transeuropean, expansiunea nu încetează vreodată. O penetrare mai 

adâncă creşte securitatea nu doar în termeni de zone-tampon; Culoarul Transeuropean se 

îngustează cu cât se înaintează către Vest, făcând apărarea mai uşoară; 

 Controlarea imperiului prin teroare. Dat fiind faptul că majoritatea teritoriului rusesc nu este, 

de fapt, rusesc, o mână fermă este necesară pentru a preveni preluarea controlului regional şi 

aliarea miriadelor de minorităţi cu forţe ostile; 

 Expansiunea către porturile mărilor calde care au acces deschis către oceane în aşa fel încât 

imperiul să poată contracara problemele economice cu care se confruntă un imperiu telurocratic”6. 

 

Rolul statelor comuniste în cadrul doctrinei Brejnev: state aliate sau zone-

tampon? 

Dar cum se integrează imperativele de mai sus în doctrina Brejnev? Oare această doctrină, 

spre deosebire de oricare alta înaintea sa, a sesizat o schimbare în strategia de securitate a spaţiului 

rusesc, punând pe primul loc securitatea colectivă? Sau, din contră, această doctrină, la fel ca toate 

predecesoarele sale, integrează imperativele istorice, geografice şi politice ale Rusiei, mascându-le 

printr-un discurs demagogic? Şi, dacă acesta este cazul, care este rolul statelor-satelit?  

În primul rând, trebuie să spunem ce a fost Uniunea Sovietică. Într-un sens larg, Uniunea 

Sovietică a reprezentat cea mai extinsă versiune a imperiului rus, cuprinzând zone-tampon atât în 

zona sudică, cât şi în cea vestică, având frontierele ancorate în structuri naturale dificile de depăşit şi, 
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poate cel mai important, având o deschidere, oricât de modestă, la Marea Mediterană prin 

intermediul Republicii Iugoslave.  

 

 

 

Harta 4: Statele-satelit ale URSS 

 

Astfel, putem argumenta că Uniunea Sovietică de după al Doilea Război Mondial a întrunit 

toate condiţiile necesare pentru a satisface imperativele geopolitice menţionate în secţiunea 

anterioară dintre care, cel mai important, ocuparea unui segment important din Culoarul 

Transeuropean format din ţările baltice, Polonia şi Cehoslovacia. Să stăruim un pic asupra acestui 

aspect deoarece este fundamental analizei doctrinei Brejnev. Oare represaliile din 1968 au avut 

menirea de a asigura securitatea tuturor statelor socialiste, chiar şi securitatea Cehoslovaciei, aşa 

cum menţionează L. Brejnev în Pravda? Sau, din contră, avem de-a face cu dorinţa unui hegemon de 

a menţine status quo-ul? Consider că răspunsul este destul de clar. Dincolo de orice dorinţă de a 

asigura bunăstarea popoarelor ceh şi slovac, interesele geopolitice ruse şi ameninţările percepute la 

adresa securităţii ruse au fost cele care au determinat ocuparea Cehoslovaciei, arestarea lui 

Alexander Dubcek şi infanticidul pluripartitismului cehoslovac. Şi toate acestea pentru a conserva 

zonele-tampon imperative securităţii URSS-ului. Ce s-ar fi întâmplat dacă Cehoslovacia s-ar fi separat 

de blocul sovietic? În primul rând ar fi oferit inamicilor URSS-ului ocazia de a înainta pe Culoarul 

Transeuropean prin integrarea Cehoslovaciei în sistemele economic (Comunitatea Europeană) şi 



militar (NATO) occidentale. Mai important, acest proces ar fi redus semnificativ spaţiul vital apărării 

sovietice. 

În plus, ar fi putut declanşa un val de presiuni sociale menit să reformeze sistemul socialist şi 

să transforme comunismul cu faţă umană dintr-un experiment într-o realitate regională şi, implicit, 

tranzitarea statelor-satelit de la un sistem socialist la unul capitalist. Astfel, doctrina Brejnev a avut 

menirea de a preveni acest efect de domino în regiunea Europei Centrale şi de Est şi de a prezerva 

zonele de securitate indispensabile Rusiei. Pentru a sesiza efectul pe care l-a avut căderea blocului 

sovietic asupra securităţii Federaţiei Ruse, cred că este potrivit să dăm următorul citat: 

„Curajul Rusiei a fost oarecum ştirbit de căderea comunismului. St. Petersburg, bijuteria sa, 

se afla la circa 1609km depărtare de trupele NATO în 1989. în 2008, distanţa s-a scurtat la vreo 113 

km. În 1989, Moscova se afla la 1930 km depărtare de graniţele puterii ruse. În prezent, distanţa este 

doar 322 km”7. 

Aşadar, dincolo de orice dubiu, rolul statelor-satelit, contrar argumentaţiei doctrinei Brejnev, 

nu era acel de parteneri în cadrul commonwealth-ului socialist, ci acela de bariere în calea unei 

ofensive ale trupelor NATO. Doctrina Brejnev, la sfârşitul celui de-al şaselea deceniu al secolului 

trecut, a avut ca scop legitimarea suprimării suveranităţii naţionale şi autodeterminării populare prin 

invocarea unei fantasmagorice securităţi colective, o faţadă pentru opinia publică internaţională în 

spatele căreia se manifesta fără vreun impediment Realpolitik-ul. 

 Concluzii 

În cadrul acestei lucrări, am dorit să analizez doctrina Brejnev plecând de la trei întrebări 

fundamentale: „Ce a fost URSS-ul?”, „Care au fost ameninţările care au periclitat securitatea Uniunii 

Sovietice?” şi „Care a fost strategiile pe care Uniunea Sovietică le-a utilizat?”. 

Astfel, aşa cum am menţionat la început, a vorbi despre un stat rus, indiferent de forma pe 

care o ia, înseamnă a vorbi despre poziţia unică pe care acesta o ocupă în Insula Mondială, şi anume 

Hearland-ul, şi despre imperativele geopolitice constante pe care această poziţie le presupune. De 

aici putem spune că Uniunea Sovietică a reprezentat apogeul puterii ruse în Insula Lumii, dominând 

întreg Heartland-ul şi o bună parte din Rimland. 
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Iar, dacă vorbim despre ameninţările la adresa securităţii ruseşti, trebuie să facem o distincţie 

între ceea ce a fost un episod (Primăvara de la Praga) din istoria relaţiilor internaţionale şi ceea ce a 

reprezentat o ameninţare constantă pentru statul rus de-a lungul istoriei sale. Ameninţările la adresa 

securităţii URSS-ului şi a Rusiei, indiferent de epocă, a fost şi sunt de două tipuri: 1) social-

demografice şi 2) militare. Rusia este un stat, un imperiu clădit pe muchia săbiei. Militarismul a 

caracterizat dintotdeauna Rusia. Expansiunea a fost, după secolul al XV-lea, o trăsătură constantă a 

dinamicii ruse în Heartland. De asemenea, ameninţările militare la adresa securităţii ruseşti au pus 

amprenta asupra doctrinelor şi strategiilor de securitate ale statului rus, acestea fiind o combinaţie 

între ceea ce se manifestă pe moment şi ceea ce este dictat de specificul geografic şi geopolitic al 

spaţiului. 

Dar, din punctul meu de vedere, nu securitatea politico-militară a fost cea care a pus în 

dificultate imperiul rus, ci securitatea societală din cadrul URSS-ului şi din cadrul statelor-satelit sau, 

mai bine zis, absenţa securităţii societale. Şi asta datorită structurii etnice şi demografice a fostei 

Uniuni Sovietice care, la fel în oricare altă epocă din istoria Rusiei, presupunea un nucleu etnic central 

situat în interiorul Uniunii şi o periferie plină de etnii sau naţionalităţi subjugate intereselor 

geostrategice ruseşti prin politici de forţă şi represiune.  

Concluzionând, doctrina Brejnev trebuie văzută ca o continuare a politicii interne ruse, prin 

care elitele guvernamentale ale imperiului au neglijat problemele reale care ameninţau spaţiul de 

securitate al URSS-ului în favoarea preeminenţei factorului militar. Bunăoară, aşa cum remarcă şi B. 

Buzan8, nu tancurile, nici avioanele, nici arsenalul nuclear nu au fost instrumentele căderii blocului 

sovietic. Nici măcar un glonţ nu a fost tras. Nici nu a fost nevoie. Adevărata sursă a eşecului sovietic 

trebuie căutată în inimile şi minţile popoarelor oprimate şi în opacitatea lentilelor cu care 

conducători precum L. Brejnev au văzut imperiul lor şi nevoile acestuia. Şi asta fiindcă, în ciuda 

satisfacerii imperativelor geopolitice, conducătorii imperiului rus nu au reuşit vreodată să câştige 

loialitatea supuşilor lor, dovada faptului că, în cele din urmă, sabia şi minciuna nu pot legitima, în 

ultimă instanţă, niciun imperiu.  
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