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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI
Devenit un reper al Războiului Rece, Zidul Berlinul marca
în mod simbolic diviziunea Est – Vest, pe deplin perceptibilă
până atunci sub aspect politico-ideologic, cultural, social,
economic și psihologic. Grupând 17 documente (identificate
în cadrul Arhivelor Naționale Istorice Centrale) și o anexă,
volumul de față încearcă să releve, într-o manieră procesuală
și factuală, principalele atitudini promovate de către URSS
față de chestiunea germană. Prin intermediul studiului
introductiv am încercat să furnizăm cititorului o perspectivă
cât mai amplă nu numai asupra rațiunilor oficiale (ușor
identificabile în conținutul profund ideologizat al luărilor de
poziție asumate de către factorii politici de la Kremlin), ci și
asupra rațiunilor neoficiale care au stat în spatele acțiunilor
întreprinse de Uniunea Sovietică față de cele două state
germane. În privința documentelor din interiorul volumului,
aducem la cunoștința cititorului faptul că nu am recurs la
corijarea greșelilor de tehnoredactare sau de exprimare,
prezente în documentul de arhivă, acestea fiind semnalate pe
parcursul textului publicat.

