
Serie Nouă

Anul IX

Numărul 441

11 - 17 decembrie 2019

„Nu te grăbi, viaţa-i destul de

lungă pentru dureri.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Primul termen al umilinței eterne…Primul termen al umilinței eterne…

Cezar Adonis
Mihalache

AAsta chiar nu se va
casa vreodată!… Umilința
aplicată eroilor, răniților,
urmașilor… Ci va avea
termene peste termene…
Și, probabil, și la comemo-
rarea următorilor treizeci de
ani se vor găsi „justițiari”
care să aplice legea lor,
legea procurorului stat în
stat, legea umilinței…

Astăzi, în pragul
comemorării primelor trei
decenii de la Revoluție, oa-
menii au fost aliniați,
înghesuiți, umiliți pentru că
așa cer procedurile… Ălea
de la care procurorii nu fac
rabat, ălea care nu pot fi
aplicate într-un manage-
ment, dacă nu al proce-
durilor pentru cei deja
îmbătrâniți, măcar al
respectării bunului simț…
Iar dacă printre cei au fost
aliniați pe lângă Înalta Curte
mai erau poate câțiva
participanți și luptători din
Decembrie care refuzau să
se întrebe retoric (deși, re-
toric a rămas doar gustul
iluziilor furate), ce au căutat
ei pe străzi în 1989, proba-
bil că, azi, și ei au săvârșit
recunoașterea neputinței.

Ceea ce a oferit
Justiția Română va rămâne
ca o altă imagine-amprentă.
Pentru că doar din așa ceva
se compun „dreptățile”
făcute românilor. Din imag-
ini-amprentă devenite
șabloane, marote… Ric-
tusuri de umilință… Sigur,
călăii din Decembrie ’89
stau liniștiți pe la casele
lor… Și râd, dar nu amnezic,
despre, recompensele, mai
valoroase decât distincțiile
„Pobeda”, pe care încă le
primesc. Aceste imagini-am-
prente care le dau forța de a
mai supraviețui, în pofida
bolilor și anilor, cât să ne
mai râdă în nas și la o
următoare comemorare a
Revoluției. Iar cei ce
așteaptă Dreptatea primesc
citații și reconfirmări proce-
durale aberante… Ei sunt
aliniați „pe procedură” pen-
tru lucruri care, dacă ar
avea vârsta de acum trei
decenii, le-ar transforma în
baricadele de pe 
care ar răsturna impostura,
ipocrizia, falsitatea… Le-ar
mai răsturna poate o dată,
dar tot nu le-ar ucide; căci
ele nu mor…

Dar au îmbătrânit și
oamenii… Mulți nu mai au
puterea să lupte cu propriile
boli, de unde energia, en-
tuziasmul necesare îm-
potrivirilor pe care doar
tinerețea le hrănește?!… Și
nu s-au mai așezat, din
revoltă, la cozile pe care
acum trei decenii le
sfărâmau… Acum stau la
cozi pentru că sistemul are
puterea de a-i sancționa
dacă se împotrivesc unor
chemări, e drept, juridic, „pe
procedură,” dar fără sens în
viața reală…

În 1989 au ieșit în
stradă pentru a obține în-
târziata porție de dreptate,
acum pentru a nu fi
sancționați… Pentru că
gamela libertăților are ca-
pacul tot mai bine strâns,
ba, chiar acel cufăr cu
speranțe a fost transformat,
prin manipulări, într-un fel
de cutie a Pandorei, tot mai
hidos înfășurată în minciuni
pentru ca generațiile
următoare să nu mai aibă
curajul să o atingă, să nu-i
mai salte capacul, nu pentru
a elibera libertățile transfor-
mate între timp în cine știe
ce duhuri ale somnului
rațiunii, ci nici măcar pentru
a privi înăuntru să vadă, să
spună mai departe, cum era
pe vremea în care oamenii
încă puteau vedea…

Și este tragic să vezi
atâția oameni puși la cozi…
600 din cei 5000 citați la în-
tâiul termen al procesului
Revoluție… E trist să-i vezi
cum tac în fața acestor ritu-
aluri bizare ale mamutului
Justiției care se scutură, se
ridică, „decembristic”, dar
numai pentru a se așeza
mai bine pentru următorul
an. Că și Justiția
îmbătrânește. Și o să
devină și ea amnezică și, la
un moment dat, va uita și de
ce i-a chemat pe oamenii
ăia, câți vor mai fi, la niște
reconfirmări „pe proce-
duri”…

Și nu suntem în fața
unei alte dovezi a neputinței
unui stat de a-și servi
cetățenii… Este nesimți-
rea, nerușinarea, ipocrizia,
aroganța unui sistem…
Care îmbătrânește la rându-
i, dar, spre deosebire de oa-
meni, nu se usucă pe
picioare, nu slăbește sub
neputințele strânse de boli
și vremuri, ci se osifică, de-
venind și mai greu de
înlăturat. Iar la un moment

dat, fiind acolo de atâta
timp, va deveni parte, fun-
dal, al normalului zilei de
mâine.

Și nu, sistemul nu i-a
chemat pe oameni pentru a-
i număra, să vadă câți au
mai rezistat îndrăznelii de a
tot continua să ceară, apoi
să aștepte, dreptatea!… Ci
pentru a da același mesaj al
tergiversării… Pesemne,
într-o bună zi,  oamenii vor
fi chemați să li se citească
public și concluziile și ver-
dictul Justiției despre ceea
ce a fost (și poate nici nu va
mai fi „pe speța” în sine a
revoluției la cât timp va mai
fi trecut)… Atunci poate nu
vor mai fi nevoiți să stea la
cozi… Nu pentru că sis-
temul îi va respecta și va
găsi alte proceduri, ci pentru
că ei nu vor mai fi aici pentru
a fi umiliți…

Au început dară
manifestările dedicate
comemorării celor trei
decenii… Sistemul își
strânge haita de ipocriți și
farisei pentru a aranja
decorul apogeului… Prin
panotarea cu umilință, cu
dispreț, cu nepăsare a marii
săli ceremoniale în care ar
trebui citite numele celor
căzuți… Și va fi o comemo-
rare cu destin de Cente-
nar… Așa cum Centenarul a
fost o aniversare cu destin
de comemorare… Un cerc
pe care poate numai acum
trei decenii am fi avut forța,
curajul, nebunia de a-l
rupe… Căci, astăzi, doar
privim… Și pentru că ne-am
blazat în a privi, vom apuca
și „sfârșitul”, în care cei din
urmă ne vor lua peste picior,
ne vor ironiza sau, mai rău,
ne vor acuza pentru ceea ce
am îndrăznit a crede că
putem face, că putem
sfărâma în Decembrie ’89.
Și poate că, atunci, urmașii
eroilor nu vor mai fi aici, dar
cei ai călăilor, sau chiar ei,
călăii, vor exista prin crusta
de aroganță a sistemului.
Căci sistemul i-a osificat în
scheletul lui, i-a făcut deja
nemuritori în nedreptatea pe
care a împărțit-o celorlalți,
cei simpli, cei creduli, cei
entuziaști, cei prea tineri
înainte de a fi înțeles un
rost…

●

Pusee electorale?…Pusee electorale?…

Ionuț
Țene

SSincer, votul din Di-
aspora m-a uimit prin unici-
tatea şi singularitatea sa faţă
de un singur candidat. Prin
cei cinci milioane de români
care au preferat să voteze
pentru un singur candidat în
procent de peste 94 la sută!
De parcă ar fi fost alegeri în
Coreea de nord, Cuba

comunistă, RPP Chineză
sau România lui
Ceauşescu!… Cum a fost
posibil ca un electorat român
care trăieşte în ţări vestice,
democrate, plăteşte impozite
şi aduce plusvaloare unor
guverne străine, să voteze în
turul doi la prezidenţiale în
proporție de peste 94 la sută
cu un candidat din ţară pe
care nu l-a văzut la nicio dez-
batere electorală sau la o în-
tâlnire directă? Pentru mine
rămâne un mister… Pentru
că, un vot în Diaspora, chiar
dacă e concludent şi ferm,
nu ar trebui să depăşească
balanţa democratică de
diferenţă, circa 10-15-20 la
sută, pentru a dovedi că
electoratul are exerciţiul
democratic şi informaţie. Or,
mult prea mare decalajul din
ţară faţă de cel din Diaspora
la vot. Sau nu?!… Este un
dezechilibru socio-electoral
nefiresc? Prea multă viziune
utopică sau interes de sub-
strat se livrează în Diaspora?
Mai ales că poate fi periculos
pentru democraţie să
transformăm un segment
electoral într-un mit.

Evidențele sunt
clare! Șeful statului s-a
impus fără drept de apel în
țările cu mari comunități de
români, unde s-au înregistrat
prezențe mari la vot. În Italia
și Spania, Iohannis a
câștigat cu peste 92 la sută,
în Marea Britanie și Germa-
nia cu peste 95 la sută, în
Franța cu 94 la sută și în Re-
publica Moldova cu 96 la
sută. În unele secții de

votare, Dăncilă nu a obținut
niciun vot.

Masivitatea cu care
s-a votat un singur candidat,
de peste 94 la sută, pare a
ține mai mult de manipulare,
propagandă şi lipsa unui
exerciţiu electoral competitiv.
Pentru că, totuși, nu poţi vota
un candidat cu o cifră
comunistă sau ceauşistă, de
94 la sută şi apoi să spui că
eşti democrat sau ai
discernământ electoral com-

petitiv informat de tradiţie
anglo-saxonă?

Aici nu e vorba de
preferinţele unui candidat
sau altul, ci de echilibru dem-
ocratic necesar. E clar că
votul exagerat pentru un sin-
gur candidat nu ţine de
democraţie şi echilibru, ci de
puseuri nostalgice totalitare
sau de o utopie social-
politică de timp comunisto-
corporatist. Să trăieşti în ţări
democrate şi să votezi cu
procente coreene ţine mai
degrabă de comunsim, nu
de democraţie sau de lipsa
de informare şi exerciţiu
electoral competitiv. E un vot
covârşitor de peste 94 la
sută pentru un candidat ce
ţine de un reflex mai degrabă
totalitar decât democratic?

Sigur e dreptul
fiecăruia să voteze cu cine
doreşte, doar că votul trebuie
să fie informat. Dar, oare, Di-
aspora, nu este influenţată
prea mult de utopia propa-
gandei şi ideologiei ofiţerilor
din ambasade, consulate şi
centre culturale sau de in-
teresele guvernelor gazdă şi
prea departe de realităţile din
ţară? Românii din străinătate
trebuie să înţeleagă complet
şi complex că democraţia
este competiţie electorală şi
echilibru, nu vot covârşitor
pentru propria proiecţie ce
ţine mai ales de utopia
politică, nu de „real politik”...
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Trădarea și oportunismul la români de-alungul istoriei și… Trădarea și oportunismul la români de-alungul istoriei și… 
în Academia Republicii Populare Româneîn Academia Republicii Populare Române

Al.
Florin Țenescu

DDealungul istoriei
noastre au existat în cadrul
elitelor oportuniști și trădători
care au contribuit la schim-
barea cursului normal al eveni-
mentelor, influențând în rău
viața neamului pe care îl „sli-
jeau“. Înainte de a intra în
miezul subiectului pe care
doresc să-l analizez, pentru a
înțelege mai bine termenii de:
oportunism și trădător, vom
consulta împreună DEX:opor-
tunismul este atitudinea lipsită
de principialitate a unei per-
soane care, pentru a-și satis-
face interesele personale,
adoptă și aplică, după
împrejurări, principii și păreri
potrivite momentului.Să
vedem, ce înseamnă trădare:
Trădare (în limba română
veche și hiclenie, hainie, hain-
lâc, predanie), este denumită
fapta de a înșela în mod voit și
perfid încrederea cuiva,
săvârșind acte care îi sunt
potrivnice, pactizând cu
dușmanul etc

Cum ar fi arătat oare
istoria fără trădatori și trădări?
De la Burebista la Mihai
Viteazul și până la Tudor
Vladimirescu, istoria noastră e
presărată cu evenimente trag-
ice, în care rolul principal a fost
jucat de personaje fără
scrupule, cum au fost acade-
micienii Academiei Române
care au criticat opera lui Con-
stantin Brâncuși care, prin jos-
nicele lor fapte, au schimbat
mersul istoriei și soarta
românilor. In vremea lui Bure-
bista, care a domnit pe la ju-
matatea secolului I i.Hr., statul
dac a ajuns în culmea puterii
sale. In urma victoriilor repur-
tate de acest rege, statul dac –
cu capitala la Argedava – a
ajuns să se intindă pe un teri-
toriu imens, cuprins intre Alpii
nordici, Munții Balcani, Marea
Neagră și Nistru. Până și im-
partul roman Cezar se temea
de marea putere a regelui dac
și, în jurul anului 44 i.Hr.,
pregătea un război împotriva
lui. A murit însă – asasinat,
după cum se știe, în urma unui
complot – înainte de a apuca
să pornească spre regatul dac.

Și, la putin timp dupa
aceea, tot unei conspiratii i-a
căzut victimă și Burebista. No-
bilii nemultumiți de puterea și
autoritatea sa au complotat
pentru a-l înlatura. Odata cu
dispariția lui, imensul regat dac
s-a destrămat, spărgându-se
în mai multe bucăți pe care cei
care uneltiseră spre a-l doborî
pe Burebista și le-au impărțit
între ei.

Încă de la Decebal au
existat trădători, datorită aces-
tora acesta a fost înconjurat de
armata romană. „Opt călăreţi
romani, cu coifuri, scuturi şi
lănci, vin din stânga, pe două
drumuri diferite. Mişcările lor
sunt cu atât mai violente, cu
cât sunt situaţi mai aproape de
centrul scenei. Trei dintre ei
ameninţă cu lăncile un pileat

căzut la rădăcina unui stejar –
personajul principal al scenei,
regele dacilor. Încercarea de a
se refugia dincolo de munţi i-a
fost zadarnică. Duşmanii,
informaţi asupra drumului ce-l
alesese, l-au încercuit şi i-au
tăiat calea: în dreapta stejaru-
lui – care, de data aceasta, nu
închide scena – se văd doi
călăreţi romani sosind de la
dreapta spre stânga. Forţele
romane implicate în acţiunea
de capturare a lui Decebal sunt
însemnate; cei zece călăreţi
care le reprezintă poartă pe
scuturi emblemele a cel puţin
cinci unităţi. Ele au lichidat
garda regelui: doi pileaţi zac
printre picioarele cailor, cu
stânga încleştată pe scut, cu
sabia curbă căzută din mână”.

Vlad Tepes a ocupat
tronul Valahiei în 1456 cu aju-
tor maghiar. Și-a consolidat
stăpânirea nimicind mai mulți
pretendenți care voiau să-i ia
domnia și a băgat spaimă atât
în susținătorii acestora, cât și
în turci. După câțiva ani, a re-
fuzat să mai plătească turcilor
tribut și a măcelărit armata
otomană care fusese trimisă
să-l pedepsească – aproape
25.000 de oameni. Astfel
provocat, sultanul Mahomed al
II-lea a ridicat, în primavara an-
ului 1462, o oaste numeroasă,
cu care a pornit spre Dunăre.
După o serie de ciocniri care
au pricinuit turcilor mari
pagube și după celebra incur-
siune nocturnă a lui Țepeș în
tabăra turcească, și ea soldată
cu mulți morți din rândul
otomanilor, era limpede că In-
alta Poartă era departe de a
putea rezolva problema pe
calea armelor.

S-a folosit, deci, de
calea complotului, găsind un
aliat chiar în persoana lui Radu
cel Frumos (fratele bun al lui
Vlad Tepes) care uneltise fără
scrupule împotriva propriului
său frate. Sultanul l-a numit pe
Radu cel Frumos domn al
Munteniei și mai mulți boieri au
trecut de partea lui, speriați,
pesemne, de firea aprigă a lui
Țepes și dornici să aibă un
domn mai ușor de manipulat.
Țepes s-a retras in Ardeal (în
1462), așteptând sprijin de la
Matei Corvin. Dar, deși acesta
a ridicat o armată pentru a-i
veni în ajutor, în cele din urmă,
ajutorul n-a mai ajuns: i s-a pus
capăt printr-o intrigă a inami-
cilor lui Țepes (probabil sași
din Brașov, cu care Țepeș
avusese, cu câțiva ani în urmă,
niște conflicte datorate faptului
că brașovenii sprijiniseră câțiva
pretendenți care urmăreau să-
i ia locul pe tronul Valahiei.
Drept represalii, Țepes a exe-
cutat mai multi sași și a atacat
Brașovul și câteva sate
săsești).

Lui Matei Corvin i s-au
prezentat scrisori – false,
consideră istoricii – , scrise,
chipurile, de Vlad Țepes,
scrisori din care rezulta că
voievodul era gata să se
supună sultanului Mahomed al
II-lea și să-l ajute, apoi, să
cucerească și Ardealul. Matei
Corvin a luat de bune aceste

informații și, în loc de a-l ajuta
pe Vlad Țepeș să-și recapete
tronul uzurpat, l-a băgat la în-
chisoare, la Buda, unde Țepeș
a rămas timp de peste zece
ani. Abia în 1476 și-a recăpătat
tronul, pentru foarte scurt timp.

Radu de la Afumati a
domnit în Țara Românească
între 1522 și 1529, cu mai
multe întreruperi de câteva
luni, care arăta că țara trecea
atunci printr-o perioadă de
mari tulburări: numeroși
pretendenți iși disputau tronul
și, după cum balanța norocului
înclina de partea unuia sau a
altuia, ei stăpâneau pentru
puțină vreme Valahia, pentru
ca apoi să fie răsturnați și
inlocuiți. Timp de câțiva ani,
Radu de la Afumați a reușit, de
fiecare dată, să-și doboare ri-
valii, astfel că, în această
perioadă, stâpanirea asupra
Țării Românești i-a aparținut în
cea mai mare parte a timpului.
După ce, inițial, se opusese
turcilor, el a înțeles, în cele din
urmă, că pentru a domni tre-
buia să aibă sprijinul Inaltei
Porți otomane (așa erau vre-
murile!). Susținut de turci și de
neamul Craioveștilor, o
puternică familie de boieri din
Oltenia, el a ocupat, în cele din
urmă, tronul Valahiei, pe care
l-a păstrat până în 1529.

Și aici i se încheie
povestea – și totodată viața.
Tragicul său sfârșit e descris în
chip impresionant de istoricul
Constantin C. Giurescu; să-l
cităm, asadar: „Recunoscut de
turci si sprijinit de Craiovești,
Radu ar fi putut domni vreme
îndelungată dacă nu cădea
victimă unui complot ticălos.
Spre sfârșitul anului 1528, o
suma de boieri […] nemulțumiți
probabil de influenta puternicei
familii de peste Olt, se ridică
împotriva domnului. Acesta,
surprins, neavând la îndemană
oastea spre a li se opune, e
nevoit sa fugă. […] pe drum,
însa, boierii il ajung la Râmnicu
Vâlcea și, nerespectând nici
lăcașul dumnezeiesc în care
Radu se refugiase, il ucid în
bisericuța de pe dealul
Cetățuii, sub ochii îngroziți ai
preotului [….] S-a întâmplat
această mizerabilă crimă –
unică prin împrejurările ei în is-
toria noastră – în ziua de 2 ian-
uarie 1529; ea pune în lumina
cea mai urâtă boierimea
munteană din acea vreme.”

Domn al Moldovei în
două rânduri, 1527-1538 si
1541-1546, Petru Rareș, fiu
nelegitim al lui Ștefan cel Mare,
a pierdut tronul celei dintâi
domnii din pricina unui complot
al boierilor. Pentru a fi drepți,
trebuie să recunoaștem că
Petru Rareș însuși, extrem de
ambițios, măcinat de dorința
de a cuceri posesiuni cât mai
întinse (printre altele, a încer-
cat să cucerească Ardealul), a
trecut de mai multe ori dintr-o
tabară în alta, în chipul cel mai
nestatornic, aliindu-se cu cine
i se părea lui mai prielnic în
acel moment. In 1538, Petru
Rareș a văzut Moldova atacată
simultan de turci, tătari și
poloni. Inițial, soarta i-a fost

favorabilă domnitorului. I-a în-
frânt pe tătari la Ștefănești și a
încheiat un armistițiu cu
polonii, cărora le-a inapoiat
regiunea Pocuția (care făcea
obiectul unor neânțelegeri
rămase nesoluționate de multă
vreme, între moldoveni și
poloni; Petru Rareș o ocupase
in 1530).

Dar invazia turcească,
sub conducerea lui Soliman
Magnificul și care luase aspec-
tul unei expediții de pedepsire,
nu a putut fi oprită. Iar domni-
torul nu s-a putut bizui pe loial-
itatea boierilor și asta l-a facut
să piarda domnia. Boierii,
poate nemulțumiți de firea
dificilă a voievodului, poate
temându-se de represaliile
care s-ar fi abătut asupra lor în
cazul unei victorii a turcilor (vic-
torie foarte probabilă, dată fiind
superioritatea lor numerică) l-
au părăsit pe domnitor, au re-
fuzat să lupte și s-au închinat
lui Soliman. Acesta a numit un
alt domn (Ștefan Lăcustă) și a
smuls Moldovei doua bucăți
zdravene din teritoriu – Tighina
și Bugeacul. Petru Rareș a fost
nevoit să fugă și, după multe
peripeții, a reușit, cu ajutorul
unor pescari, să ajungă în
Ardeal. In 1541, după ce
ceruse iertare lui Soliman,
mersese personal la Constan-
tinopol să-și pledeze cauza și
împarțise daruri imense, și-a
recăpătat tronul. După înca
vreo câțiva ani de încercări
războinice (încercase să
cucerească iarași Ardealul),
soldate însă cu eșecuri,
ambițiosul voievod s-a stins,
de boală, în 1546.

Ioan Vodă Viteazul,
numit și Armeanul (mama sa
fusese armeancă) sau, mai
târziu, Ioan Vodă cel Cumplit,
era strănepot al lui Ștefan cel
Mare. Unele cronici vechi il
prezintă ca pe un tiran, dar is-
toricii moderni îi fac un portret
mai măgulitor, recunoscându-i
marele merit de a se fi îm-
potrivit turcilor și afirmând că
era foarte îndrăzneț și viteaz,
fiind, de aceea, foarte iubit de
soldați și de popor dar, din
păcate, nu și de boierime și
cler. Pentru numeroșii boieri in-
triganti, un domn cu o fire
aprigă nu era un conducator
comod, după cum nici pentru
acesta veșnicele sforării și
comploturi ale dregatorilor nu
erau ușor de suportat. Ioan
Vodă a ales să fie aspru cu
boierii și mai îndurător și gri-
juliu cu cei din păturile de jos,
care aveau mult mai multă
nevoie de ocrotire.

El obținuse tronul
Moldovei în 1572 – unde se
obținea la acea vreme, adică
de la turci -, cu ajutorul averii
strânse în tinerețe, cănd
făcuse negoț cu pietre
scumpe. In 1574, însă, turcii i-
au cerut să dubleze suma
plătită drept tribut. Ioan Vodă a
convocat Divanul și i-a convins
pe boieri să se împotrivească
cererii sultanului. Situația
politică era de așa natură,
încat voievodul n-a putut găsi
alti aliați decăt cazacii zaporo-
jeni – o populatie din zona

Nistrului – care i-au trimis în
ajutor o ceată de 1200 de oa-
meni. Cu ei și cu armata sa de
moldoveni, Ioan Vodă a pornit
războiul împotriva turcilor.
După un șir de victorii
răsunatoare ale domnitorului
moldovean, care l-au
înspăimântat pe sultanul
Selim, acesta a trimis îm-
potriva lui o armată zdravănă,
alcatuită din turci cărora li se
adăugaseră tătări și valahi.
Aceștia din urmă doreau să-l
înlature pe Ioan Vodă pentru a-
i da tronul unui pretendent,
Petru, frate cu domnitorul
valah Alexandru.Vodă se insta-
lase la Huși, de unde putea
veghea mai bine asupra
granițelor. Aflând de venirea
turcilor, domnitorul trimise pe
pârcalabul Sucevei, Ieremia, în
fruntea unei avangărzi, să-i
impiedice pe turci să treacă
Dunărea și să-l țina la curent
cu evoluția situației. Trimisul,
însa, despre care se spune că
ar fi fost plătit de dușmani cu
30.000 de galbeni, l-a înșelat
pe domnitor: i-a spus că
ajunsese prea tărziu pentru a-i
opri pe turci și că aceștia ar
avea o armată destul de mică.
A fost prima trădare. Pe baza
acestor informatii false, – în
lipsa altora mai exacte – Ioan
Vodă a pornit impotriva
otomanilor. Bătălia s-a dat la
Oblucita, „lângă iezerul Cahul-
ului”. Poate ar fi avut, totuși,
șanse să invingă, dacă n-ar fi
survenit o a doua și apoi o a
treia trădare. In ajunul bătăliei,
o parte dintre boieri, avându-l
în frunte pe marii vornici Mur-
gul și Bilai, au trecut de partea
turcilor, iar a doua zi, când se
dădu semnalul atacului, „Boier-
imea moldoveană, în frunte cu
Ieremia Pârcălabul, pleca
steagurile și, punând cușmele
în vârful sulițelor și săbiilor,
trecu și ea de partea
dușmanului” (Constantin C.
Giurescu, Istoria românilor). 
În 1585 – după mai puțin doi
ani de domnie -, aflând că
urma să fie mazilit, Petru Cer-
cel și-a adunat averea stransă
și a pornit spre Transilvania.
Dar a fost tradat chiar de oa-
menii din escorta sa: aceștia i-
au furat bogățiile, iar fugarul,
lipsit de sprijin, a fost arestat și
inchis.

Una dintre cele mai
lungi domnii din istoria
Valahiei, cea a lui Constantin
Brâncoveanu, domnie întinsă
pe 25 de ani, s-a sfârșit în chip
groaznic, cu mazilirea, tortu-
rarea și ucidera domnitorului
de către turci – care, totuși, îi
făgăduiseră domnia pe viață –
și aceasta în urma intrigilor vi-
clene ale propriilor sale rude.
Brâncoveanu a avut o domnie
cu puține lupte, datorită, în cea
mai mare parte, diplomației
sale gratie căreia a reușit mult
timp să păstreze un echilibru
sănătos între pretențiile turcilor
– cei de care depindea
menținerea lui pe tron – și in-
teresele Apusului creștin, care
dorea să-și extindă influența
spre Răsărit.

-urmare în pagina a 4 a-
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DDupa 1699, când
turcii, multumiți de acestă stare
de lucruri și de generozitatea
voievodului, i-au acordat dom-
nia pe viața – un privilegiu rar –
părea ca nu mai are a se teme
de nimic. Pana in 1714 a avut
parte de o epoca tihnită, în
care a putut clădi palate și
lăcașe de cult, a putut sprijini
artele, învățământul și științele
și și-a putut crește copiii in
liniște. Dar toate acestea s-au
sfârșit în chip tragic, ca urmare
a mai multor întâmplări în care
chiar oameni înrudiți cu domn-
itorul au săvârșit fapte care i-
au grăbit căderea. Un boier
rudă cu el, spătarul Toma Can-
tacuzino, fără știrea și permisi-
unea domnitorului, îi ajutase
pe ruși în războiul acestora cu
turcii (1711), lucru care îi
supărase pe aceștia din urmă
și îi făcuse să-l suspectezea pe
domn de necredință față de ei.
O alta rudă, unchiul său, stol-
nicul Constantin Cantacuzino,
râvnind să-l pună pe tron pe
propriul său fiu Ștefan, a uneltit
la Poartă, țesând intrigi care i-
au alcătuit domnului o
reputație proastă în ochii tur-
cilor. Iar acestia, deși ii
dăduseră domnia „pe viață”, n-
au ezitat să-și încalce promisi-
unea: l-au mazilit, ispitiți
pesemne și de marea avere pe
care voievodul o adunase în
timpul lungii sale domnii.

Brâncoveanu, pe
atunci în vârstă de 60 de ani, și
cei patru fii ai săi au fost aduși
la Stambul și închiși. Turcii l-au
torturat pe bătrânul voievod
pentru a afla unde-i sunt
bogățiile apoi, la data de 26
august 1714, Brâncoveanu a
fost decapitat, dupa ce turcii il
siliseră să asiste la execuția
celor patru fii. I-a urmat la tron
Ștefan Cantacuzino, așa cum
dorise (și uneltise) tatăl aces-
tuia dar, dupa cum scrie Nico-
lae Iorga: „Ca o răsplată
dumnezeiască, i-a venit
aceeasi pieire silniăa, dupa doi
ani singuri de domnie. Fu gâ-
tuit în temniță la Constan-
tinopol, împreună cu tatăl său
foarte bătrân”.

Începută în noiembrie
1784, în satul Curechiu (Hune-
doara), răscoala lui Horea,
Cloșca și Crișan, mișcare cu
caracter național și social,
iscată ca o reacție a iobagilor
români din Ardeal, disperați de
situația lor economică și
socială tot mai greu de supor-
tat, s-a încheiat după foarte
scurt timp, la sfarșitul lunii de-
cembrie a aceluiași an, când
cei trei conducători au fost
prinși și executati. Pe capetele
lor se pusese câte un premiu
de 300 de galbeni; totuși,
susținuți de majoritatea oame-
nilor din popor – conștienți de
faptul că li se apărau interesele
-, ei n-au putut fi capturați de
autoritațile austro-ungare altfel
decât prin trădare. S-au găsit
câțiva țărani care, ispitiți de
bani, au ajutat la capturarea
celor trei, care stăteau ascunși,
în vreme ce preoții români care

se raliasera mișcării umblau
prin sate pentru a aduna banii
necesari pentru ca Horea să
se poată duce din nou – pen-
tru a cincea oara – la Viena,
spre a pleda cauza iobăgimii
române în fața împăratului
austro-ungar, Iosif al II-lea.

La 27 decembrie
1784, câțiva țărani s-au
apropiat de Horea și Cloșca –
aceștia stăteau ascunși într-o
colibă de crengi, în codrul
Scorăgetului, din Munții
Gilăului – și, pretinzând că
umblă după vânat, au fost
primiți în colibă de cei doi. La
un semnal, s-au năpustit
asupra lor, i-au legat și apoi i-
au predat autoritatilor. Tot prin
trădare a fost capturat, la 30
ianuarie 1785, și Crișan. A
urmat judecata, apoi execuția
lui Horea și a lui Cloșca printr-
o pedeapsa extrem de cruda –
tragerea pe roata. Crișan se
spânzurase cu nojițele de la
opinci în închisoare.

Moartea lui Tudor
Vladimirescu și înfrângerea
revoluției conduse de el, în
1821, s-au datorat trădării de
către cei cu care se aliase,
eteriștii conduși de Alexandru
Ipsilanti. Eteria, organizație
europeană dedicată eliberării
creștinilor – și îndeosebi a gre-
cilor – de sub stăpânirea
otomană – a avut filiale în
multe țări ale Europei, iar în
Țara Românească influența ei
s-a manifetstat cu precădere în
evenimentele asociate revolței
din 1821. Prin trădare, Tudor
Vladimirescu – pe care poporul
il numea deja „domnul Tudor”,
– a fost ridicat de la Golești și
apoi asasinat la Târgoviște.

La Câmpia Turzii, în
dimineața zilei de 9/19 august
1601, o trupă de soldați ger-
mani și valoni au venit cu ordin
de la Basta să-l aresteze pe
Mihai sau, în caz de ne-
supunere, să-l ucidă. Aflat în
cortul său, luat prin sur-
prindere, Mihai s-a opus, iar în
clipa în care a pus mâna pe
spadă, a fost lovit mortal cu o
halebardă de căpitanul valon
Raucigny (după alții, de co-
mandantul valon Beauri), după
care i s-a tăiat capul cu propria
spadă. Se spune că Basta ar fi
ordonat ca trupul său să fie dat
la căini. Cronicile povestesc că
„trei zile corpul decapitat și fără
mâna stângă a rămas în țărină,
până ce un român milos l-a în-
gropat creștinește”. Capul lui
Mihai Viteazul, „retezat de se-
curile mișeliei și trădării”, a fost
luat de către frații Buzești și
dus in Țara Românească, la
Mânăstirea Dealu, unde se află
și acum sub o lespede pe care
este săpată o coroană din
bronz cu inscripția „Primului în-
tregitor de neam glorie nemu-
ritoare „. Radu Buzescu, unul
dintre vestiții căpitani ai lui
Mihai, a așezat o piatră
frumoasă pe acest mormânt,
cu epitaful: „Aici zace cinstitul
și răposatul capul creștinului
Mihail, marele voevod ce au
fost domn Țarii Românesti și
Ardealului și Moldovei”. Croni-
carul George Brancovici spune
că trupul lui Mihai, cu

îngaduința lui Basta, a fost
adus și înmormantat la Alba-
Iulia în Mitropolia Bălgradului.
„Muri astfel cel mai mare dintre
luptătorii nostri, în faptul unei
zile de Duminică, la răsăritul
soarelui, de mâna acelor pe
cari-i dusese abia la biruință,
din porunca unui oaspete pe
care-l iertase de raul făcut.” (N.
Iorga)

Unii istorici spun însa
că marele voievod a fost ucis
de Basta: „Nelegiuitul Basta l-a
ucis cu viclenie și pe
neașteptate, fără nici un motiv.
Numai din invidie profundă l-a
ucis pe acest domn renumit,
celebru, de care se temea în-
susi sultanul”.

Se pare că și Constan-
tin Brâncoveanu a fost trădat
de rude și serviciile sale se-
crete. Alteori, succesele
repetate ori victoriile nesperate
sau siguranţa excesivă pot
conduce la comiterea unor
erori grosolane, la atitudini
paradoxale, de încălcare a
unor principii elementare sau
la acte de ignorare şi
bagatelizare. A informaţiilor. In
legătură cu încălcarea acestor
principii stau mărturie dovezi
din care rezultă că la Curtea lui
Constantin Brâncoveanu:
„…nu se ştie ce este secret de
stat. De abia descălecau curi-
erii sosiţi din Constantinopol şi
se şi răspândeau prin dugh-
enele oraşului noile ştiri venite
de la Poartă, iar zvonurile se
întindeau până peste hotare.

Spre sfârşitul domniei,
acelaşi domnitor, ce datora
mult serviciilor sale secrete,
avea să ignore o informaţiei
sosită din Constantinopol de la
fostul său medic, Anton Carai.
Din informaţie rezulta că îm-
potriva domnitorului se pusese
la cale un complot şi că Poarta
ar fi decis surprinderea sa şi a
familiei. In pofida acelui serios
avertisment, din care rezulta
experienţa unei conjuraţii spri-
jinite din afară, Constantin
Brâncoveanu avea să-l con-
sulte din nou pe vechiul său
sfetnic, Constantin Can-
tacuzino, cel care acţiona îm-
potriva sa încă din 1706.

Aparent, nimic anor-
mal, dar acestuia, în 1707, „îi
luase puterea” pentru uneltire;
în noiembrie 1709 îi fixau
domiciliul obligatoriu la
Afumaţi, pentru că solicitase
anterior ajutorul lui Francis Ro-
hacsi II pentru înlăturarea sa.
Aceluiaşi om, în 1712, îi fixau
domiciliul obligatoriu la
Filipeştii de Târg, pentru vina
de a nu-l fi informat în legătură
cu intenţia nepotului său, Toma
Cantacuzino, de a fugi la ruşi.

Gestul domnitorului,
de uşurinţă sau gravă superfi-
cialitate, nu poate fi interpretat
decât ca un act de supraevalu-
are a potentelor serviciilor sale
secrete şi a puterii aurului, un
act bazat pe metode încercate
anterior, de ieşire din situaţii di-
ficile, critice.

De sesizat, de aseme-
nea, că domnitorul este sabo-
tat şi trădat de oamenii săi
apropiaţi, de rudele sale, în
care încă mai avea încredere

din moment ce, spre exemplu,
Constantin Cantacuzino este
repus, de fiecare dată, în
funcţie, considerându-se prob-
abil ca „lecţiile” date au fost şi
îndestulătoare.

Ion Gheorghe Duca,
prim ministru al României
ajunge în gara Sinaia pe la
21.55. Ceilalţi trei îşi
ocupaseră deja locurile: Beli-
mace stătea în partea de sud a
peronului, unde urma să fie
anexat vagonul ministerial,
Constantinescu, la mijloc, as-
cuns într-o nişă situată în
dreapta uşii principale, iar
Caranica – la nordul peronului.
După ce coboară din maşină,
Duca îi telefonează soţiei şi-i
transmite: „Acum plec“. Nu-l
avertizează nimeni că poate să
meargă prin biroul şefului de
gară – drept scurtătură pentru
a ajunge mai repede la
vagonul său – aşa că foloseşte
intrarea principală. Merge
câţiva paşi de-a lungul trenului,
când o petardă explodează pe
peronul acoperit instant de
fum. Constantinescu îl prinde
de umăr şi-i trage cinci gloanţe
în ceafă, unul după altul. Ion
Gheorghe Duca moare într-o
clipă. Crima a produs con-
sternare naţională. 

Reconstituirea asasi-
natului prim-ministrului I. G.
Duca a ţinut prima pagină a
ziarelor din următoarele zile,
oferind noi informaţii şi despre
legionarii ucigaşi prinşi la scurt
timp după atentat. „La ora 5
jum. s-a făcut pe peronul gărei
Sinaia reconstituirea crimei.
Asasinul a fost calm, dând
explicaţii cu foarte mult sânge
rece“, scria în ziarul „Ultima
oră“ de a doua zi.

Pe 30 noiembrie 1938,
în dreptul pădurii Tâncăbești,
liderul Mișcării Legionare, Cor-
neliu Zelea Codreanu, era
asasinat de către jandarmii
care îl escortau spre în-
chisoarea Jilava.

Alături de Codreanu,
jandarmii i-au asasinat prin
ștrangulare pe alți 13 legionari:
Constantinescu Nicolae,
Caranica Ion, Belimace Doru –
„Nicadorii”, Caratănase Ion,
Bozântan Iosif, Curcă Ștefan,
Pele Ioan, State Gr. Ioan,
Atanasiu Ioan, Bogdan
Gavrilă, Vlad Radu – „De-
cemvirii”. În comunicatul Par-
chetului Militar al Corpului II
Armată de a doua zi, procurorii
au mințit, povestea oficială de-
spre eveniment fiind aceea că
inculpații ar fi încercat să fugă
de sub escortă, jandarmii fiind
nevoiți să-i împuște. Victor Ia-
mandi Intră în viața politică,
este ales deputat din partea
Partidului Liberal și devine
Ministru de Justiție. A fost are-
stat și ucis la penitenciarul
Jilava, în cadrul masacrului
comis de Garda de Fier.

În data de 26 noiem-
brie 1940, Închisoarea Militară
Jilava se afla sub comanda
colonelului Opriș, iar paza
deținuților, reținuților și
condamnaților era asigurată de
o gardă legionară. Garda avea
7 posturi în 3 schimburi, un ca-
poral de gardă, un comandant,

un planton/3 schimburi în cor-
pul de gardă, plus 4 oameni
auxiliari. Personalul gărzii era
furnizat în general de Corpul
Muncitoresc Legionar. Paza în-
chisorii era asigurată de mili-
tari. Echipa de legionari ce
urma să schimbe garda din
25/26 noiembrie, având drept
comandant pe un anume Ion
Tapangea, s-a format în jurul
orelor 20, la Prefectura Poliției
Capitalei, fiind condusă de
comisarul legionar Gheorghe
Crețu. Schimbul anterior, din
24/25 noiembrie avea drept co-
mandant pe un anume Con-
stantin Savu, care a rămas în
continuare în incinta fortului.
Garda legionară, sub comanda
comisarului Gheorghe Crețu s-
a deplasat la Jilava, folosind o
mașină a poliției. Aceasta a
fost însoțită de un autoturism
în care se aflau Dimitrie
Grozea (Dumitru Groza), co-
mandantul Corpului Munci-
toresc Legionar (CML),
chestorul legionar Romulus
Opriș și de comisarul legionar
Pavel Grimalschi. Odată ajunși
la Închisoarea Militară Jilava,
s-a procedat la predarea-prim-
irea schimbului (schimbarea
gărzii), fiecare legionar trecând
la post. În jurul orelor 24, Dim-
itrie Grozea i-a strâns pe toți le-
gionarii în corpul de gardă,
explicându-le că trebuie uciși
în acea noapte toți cei 64
deținuți politici, pentru a
răzbuna moartea Căpitanului.
Ulterior, comisarul legionar
Gheorghe Crețu avea să de-
clare că se luase această de-
cizie, deoarece aflaseră că în
ziua următoare garda
legionară urma să fie înlocuită
cu una formată exclusiv din
militari. Dimitrie Grozea avea
deja o listă cu împărțirea pe
celule a legionarilor ce urmau
să execute prizonierii.[2](text
preluat integral din Ordonanța
definitivă a Tribunalului Militar
al C.M.C. Judecător de
instrucție, Cabinetul Nr.10, Cpt.
rez. Ion Răsnovanu).

A fost decan al
Facultaţii de drept, în 1919 si
Ministru de Stat (28 Decembrie
1937 – 10 Februarie 1938).A
publicat poezii în revista Con-
vorbiri Literare, Arhiva, Făt-
Frumos, etc. Din 1939 devine
membru al Consiliului de
Coroană.

În anul 1943 isi
părăseşte casa din Iaşi din
cauza invaziei sovietice şi se
autoexilează nu prea departe,
tot în Ţara pe care a iubit-o
până în ultima clipă a vieţii
sale, în Ardeal, la Sibiu. La 23
februarie 1945, guvernul
român a anunțat că a fost anu-
lat titlul de profesor onorific al
lui Alexandru Cuza; la data de
6 aprilie 1945 Alexandru Cuza
a fost arestat la Sibiu.A murit în
anul 1947 la Sibiu şi este în-
mormântat în Cimitirul Cen-
tral.În întreaga sa carieră
politică multi l-au vândut, dar
nimeni niciodata nu a reuşit să
îl cumpere...

●
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Cezar Adonis
Mihalache

DDacă Ziua Națională
s-ar fi nimerit înainte de
alegeri, cu totul altfel ar fi
arătat lucrurile!… L-ar fi
îmbrățișat, l-ar fi sărutat re-
spectuos pe amândoi obraji,
nu doar ca pe un veteran de
război, ci având în minte
imaginea propriilor bunici, ba,
ar fi și îngenuncheat să-și
aducă omagiul Tricolorului și
Istoriei… Și chiar dacă ar fi
fost patetici în teatralismul
patriotard de o zi pe an, ar fi
mimat ceva…

Dar 1 Decembrie
2019 s-a potrivit după
alegeri… Întâmplător… Sau
poate nu… Poate că secun-
dele tot mai sfărâmate de
așteptare ale unui orologiu ce
nu mai bate o oră astrală a
trezirii neamului au făcut ca
lucrurile să fie așa! Să
vedem, să ne vedem așa
cum suntem! Ei, guvernanții,
infatuați și aroganți, noi, Țara,
goi, părăsiți, uitați… Ei cu in-
imile negre de interese
politice, noi cu inima mare,
chiar dacă pare că fără de
folos…

Acolo, la Râmnicu
Vâlcea, printre autorități nu a
fost prezent un simplu
bătrânel, veteran de război…
Acolo era chiar Poporul

Român… Care a făcut
greșeala să stea alături de
„vlădici” la un ceas nepotrivit.
După alegeri… Când intere-
sele celor împliniți în propriile
făcături politice nu mai
interferează cu teatralismul

electoral al politicii din oricare
colț de mucegai de partid ar fi
el. La Vâlcea dară, nu a fost
ignorat doar un veteran de
război. Ci poporul… Care a
venit așa cum îl știm, și pare

a ne fi sortit să-l mai vedem
așa mulți ani de acum
înainte, poate simplu, poate
sărăcăcios îmbrăcat, poate
înfrigurat, dar ținând cu dem-
nitate în mâini tricolorul rostu-
lui său de o viață, de o

națiune, de un destin.
Felul în care s-au

comportat politicieni,
salutând autoritățile (de fapt,
salutându-se  între ei, căci
„bucatele” sunt ale lor de

acum), ignorându-l, „sărindu-
l” pe bătrânul veteran de
război, exprimă exact imag-
inea pe care o au ei despre
noi. Căci, la ce să-și mai
risipească vorbele și
îmbrățișările de vreme ce și-
au văzut rostul de guvernare
așezat, nu?!… De ce să-l mai
îmbrățișeze pe un bătrân
care, pentru ei, miroase prob-
abil a naftalină, doar pentru
noi are iz de Istorie și Demni-
tate?… Ce interes mai au ei
aveau să facă un asemenea
„sacrificiu”?…

Acolo, în cele câteva
clipe ale defilării mărunte prin
fața bătrânului, am avut rezu-
matul social, psihologic al
politicianului de după alegeri.
Distanța enormă, hăul de la
ei la noi, de la ei, aceste „co-
cote” cu aere de vlădici, la
noi, la simplitatea neaoșă a
țării. A unei țări care încă
așteaptă răbdătoare.

Cei mai mulți politi-
cieni l-au ignorat pe bătrânul
veteran de război… Doar
răzleț câte o, nici măcar
îmbrățișare, ci scurtă bătaie
pe umeri… Ceva semănând
a compătimire. Compasiunea
pentru un Erou singur în
lupta, nu atât cu grijile sale, ci
mai ales cu așteptarea de a
primi poate singura distincție
de care nu a avut parte, deși
și-a zdrobit oasele prin
tranșeele Patriei: Respectul.

Și tot acolo, prin el, am fost
prezenți și noi, tot singuri, tot
înfrigurați, tot ignorați, tot într-
o continuă luptă, dar cu
nevolniciile aduse de cei ce
defilau într-un țățism searbăd
prin fața bătrânului și a țării.
De fapt, pupezele și
maimuțoii de politică, trecând
umflați în piept cu aere
teatrale, de filfizoni patrio-
tarzi, s-au umilit singuri. Și ei
sunt cei ce nu vor fi văzuți
nicicând de Istorie, cu atât
mai puțin să încapă acolo.

Bătrânul, luptător
pentru țară la Oarba de
Mureș, și poporul, așa cum
era și erau, înfrigurați și sin-
guri, vor fi mereu acolo, cu
acel har pe care un politician
nu are cum să-l înțeleagă. Nu
în aceste vremuri: Demni-
tatea.

De aceea, nu-i
plângeți de milă bătrânului
veteran că a fost ignorat! El
nu are cum să fie ignorat! El
este dincolo de aceste ric-
tusuri ale trăitorilor epigonici!
El este parte din Istorie! Așa
cum este și țara. Demni de
milă sunt politicienii, cu
aerele lor de cocote ale nese-
cundarului nici unui ceas ale
nici unei rămâneri în vreo
consemnare în timp…
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NNu a fost o surpriză
pentru mine, ca nepoata lui Ar-
senie Boca să se revolte faţă
de acuzaţiile promovate de Ta-
tiana Niculescu Bran, în bi-
ografia dedicată Sfântului
Ardealului. Istoria scrisă doar
pe informaţii colportate calom-
nios de fosta securitate nu este
istorie, ci propagandă şi ide-
ologie. Dr. psihiatru Zoe Maria
Dăian a analizat-o dur şi corect
pe Tatiana Niculescu-Bran,
fosta purtătoare de cuvânt a lui
Klaus Iohannis, și a ajuns la
concluzia că trebuie să o
reclame la CNSAS pentru fal-
sificarea biografiei Sfântului
Ardealului și batjocurile din
zona fetidului sexual
confecționate de Securitate și
răspândite de aceasta public
cu privire la Mitropolitul Nicolae
Bălan al Ardealului.

Mai nou istoria se
compune de scribi cum dorea
conducerea NKVD a securităţii
comuniste? „Autoarea a pre-
luat de la CNSAS materiale cu
conținut obscen”, reclamă Zoe
Dăian în plângerea sa
adresată Colegiului, în care
mai arată și că Tatiana Nicules-
cuBran „nu a respectat
metodologia și etica cercetării
științifice și prin urmare a falsi-
ficat biografia unchiului meu”.
Nepoata Părintelui Arsenie
Boca nu exclude ca pseudo-bi-
ografia Tatianei Niculescu-
Bran, intitulată „Ei mă
consideră făcător de minuni.

Viața lui Arsenie Boca”, să fi
apărut la Humanitas cu intenția
de a bloca canonizarea Sfân-
tului Ardealului, care, iată, s-a
amânat, nejustificat și fără ter-
men, la ultima întrunire a Sfân-
tului Sinod pentru a se cerceta
minciunile securităţii la adresa
Bisericii. De ce? Le luăm de
bune calomniile securităţii la
comanda NKVD? Zoe Maria
Dăian solicită Colegiului
CNSAS, în baza legii și a reg-
ulamentelor care guvernează
instituția, retragerea acreditării
de cercetător extern a Tatianei
Niculescu, după ce aceasta a
împroșcat cu noroi memoria
Mitropolitului Nicolae Bălan,
membru de onoare al Acade-
miei Române, fără ca Patri-
arhia Română și Academia să
se auto-sesizeze până acum,
cum ar fi fost normal.

După 30 de ani de la
revoluţia din decembrie 1989,
istoriografia românească a
ajuns într-o fundătură morală şi
o criză a spiritului critic.
Cercetători şi istorici, ce
gravitează în jurul CNSAS, au
ajuns să scrie istoria, defor-
mând astfel adevărul, 
doar pe notele informative
tendenţioase şi false ale infor-
matorilor imoriali şi ofiţerilor de
securitate, unii dintre ei
analfabeţi. Noua generaţie de
pseudo-istorici din jurul
CNSAS continuă istoriile moti-
vate ideologic şi propaganda
comunistă a lui Mihail Roller,
bazându-se doar pe o sursă de
informare: documentele fostei
securităţi, redactate să dezin-
formeze adevărul istoric în in-

teresul PCR. Orice istoric care
aplică metodologia clasică de
cercetare ştie că trebuie să ex-
iste minim trei surse în abor-
darea unui subiect. Aşa se
învaţă în primul an de facultate
la Istorie. Izvoarele istoriei tre-
buie să fie diversificate şi com-
plexe, nu bazate pe minciunile
propagate ideologic de fosta
securitate. Documentele de la
CNSAS nu sunt mărturii is-
torice, ci colportări, zvonuri,
calomnii scrise de informatori
racolaţi arbitrar, imorali şi plătiţi
pentru a presta muncă
ideologică şi minciuni în intere-
sul partidului comunist, forţa
care controla totalitar

România sub cizma
sovietică. Calitatea imorală a
informatorilor pe bani nu poate
fi sursă şi izvor istoriografic.
Mulţi istorici sunt într-o gravă
eroare să considere arhiva
CNSAS o sursă credibilă de is-
torie. De aceea documentele
fostei securităţi trebuie citite cu
atenţie şi selectate cu grijă
pentru că acestea sunt pro-
duse ale unei instituţii totalitare
cu scopuri propagandistice şi
ideologice. E obligatoriu ca, pe
lângă documentul CNSAS triat
şi citat cu scepticism, trebuie
adăugate minim încă două
surse de izvoare independente
pentru ca subiectul istoric
abordat să fie credibil. De
aceea, cartea Tatianei
Niculescu Bran despre Arsenie
Boca nu este credibilă şi o bi-
ografie reală, fiind construită
exhaustiv pe documente vici-
ate propagandistic şi ideologic
şi nu respectă metodologia

istoriografică şi spiritul critic.
Documentele CNSAS sunt de
o slabă calitate istoriografică şi
deturnează adevărul istoric
pentru că au fost produse cu
scop ideologic să vicieze
adevărul. De aceea, cărţile
construite doar pe docu-
mentele CNSAS sunt zero ca
şi valoare istoriografică. Iorga
are dreptate când spune „Isto-
rie se cheamă ceea ce s-a in-
tâmplat cu adevărat, nu ceea
ce am vrea să se fi întâmplat”.

Recent am citit o bi-
ografie interesantă a Mariei
Tănase scrisă de istoricul
Stejărel Olaru, biografie
construită pe notele informat-
ice ale siguranţei, serviciului
special de informaţii şi securi-
tatea comunistă. E adevărat că
istoricul prelucrează docu-
mentele din arhiva CNSAS cu
o grilă sceptică şi cu un aparat
critic, dar cu toate acestea şi el
cade în capcana întinsă de in-
formatorii şi ofiţerii plătiţi pen-
tru colportarea de zvonuri şi
calomnii. Mergând pe firul doc-
umentelor securităţii şi infor-
matorilor, care aveau tot
interesul pentru bani şi privi-
legii să calomnieze. În această
paradigmă toată viaţa Mariei
Tănase devine o telenovelă
legată de reţele de informaţii şi
spionaj, pierzându-se com-
plexitatea creatoare a unei
mari artiste. Se pierde
farmecul creaţiei populare.
Sigur că Stejărel Olaru
încearcă profesionist să dis-
junge documentul viciat al
siguranţei/securităţii, dar tot nu
reuşeşte, pentru că nu

apelează şi la alte surse orale
sau documentare despre
Maria Tănase, ca să
construiască o biografie
completă şi reală a genialei
artiste. Mulţi informatori
minţeau programat pentru
foloase materiale sau să scape
de puşcărie. Ce credibilitate au
ei ca să scrii o istorie pe baza
notelor informative? E o
capcană în care cad uşor
numeroşi cercetători şi istorici
valoroşi care prelucrează doc-
umentele din arhiva CNSAS:
să falsifice indirect istoria cum
au dorit să o lase viciată ideo-
logic şi propagandistic
posterităţii paznicii imorali ai
regimului totalitar.

De aceea, istoricii
români trebuie să se reîntoarcă
la izvoare, la regula minimă a
celor trei surse documentare şi
la metodologia marilor istorici
europeni: Marc Bloch, Ray-
mond Aron, Fernand Braudel,
francois Furet, Pierre Chaunu,
Vasile Pârvan, Nicolae Iorga,
PP Panaitescu sau CC
Giurescu. Istoria nu este o pre-
lungire a zvonurilor inventate
sau colportate de informatori şi
ofiţeri de securitate plătiţi să
deturneze realitatea în interes
ideologic şi propagandistic. Is-
toricul trebuie să fie un per-
sonaj euristic, care cu spirit
critic să apeleze la o multitu-
dine de izvoare. Cei ce scriu
doar pe informaţii CNSAS sunt
doar arhivari, nici măcar
arhivişti, că de istorici nici nu
poate fi vorba.ri?…
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