24-29.qxd

6/3/2011

8:08 PM

Page 3

EVENIMENT

Larry Watts ºi stafiile vocilor roºii
Indiscutabilul eveniment editorial al
„Bookfest 2011” a fost lansarea lucrãrii
istoricului american Larry L. Watts ,cu
titlul „Fereºte-mã, Doamne, de prieteni” ºi
subtitlul „Rãzboiul clandestin al blocului
sovietic cu România”.
Acesta a fost Evenimentul târgului de
carte, cu E mare, deci, în ciuda multor altor
volume interesante ºi atrãgãtoare, pe care
publicul s-a ºi grãbit sã le cumpere. Ceea
ce a oferit, însã, prestigioasa Editurã RAO
reprezintã însã o performanþã absolut
remarcabilã, din toate punctele de vedere,
care se ºi cuvin enumerate: inteligenþã ºi
curaj în opþiunea editorialã, rapiditate în
acþiune, traducere impecabilã, graficã fãrã
reproº ºi o alegere cum nici nu se putea
mai oportunã a momentului lansãrii! ªi mã
ºi explic, dar nu înainte însã de a-l felicita
sincer pe Ovidiu Enculescu, directorul
Editurii RAO.
Monumentala lucrare a lui Larry L. Watts
a fost publicatã iniþial, în limba englezã,
graþie proiectului Awa Design, la Editura
Militarã, ºi difuzatã în premierã la
reuniunea Comisiei Trilaterale de la
Bucureºti , sub titlul „ With Friends Like
These... The Sovietic Bloc’s Clandestine
War Against Romania”. O miºcare
inteligentã a autorului, care a ºtiut exact
unde, când ºi cui sã ofere în avanpremierã
rodul temeinicelor ºi îndelungatelor sale
scotociri prin arhive. Cu alte cuvinte,
sutele de documente descoperite ºi reunite
în paginile lucrãrii erau trimise sub ochii
opiniei publice internaþionale prin chiar
intermediul
membrilor Comisiei
Trilaterale , care au avut astfel privilegiul
de a fi primii informaþi asupra bãtãliilor pe
care le-a avut de purtat peste timp
România, pentru propria-i supravieþuire, ca
þarã independentã ºi insulã de latinitate ,
înconjuratã de un spaþiu geografic adesea
ostil. ªi ce pãcat cã Larry L. Watts nu a
ajuns în 2007 la Plevna, în Bulgaria, unde
s-au aniversat 130 de ani de la Victoria în
Rãzboiul de Independenþã, când armata
rusã , pe punctual de a fi înfrântã de turci,
a sfârºit prin a ieºi victorioasã, sub comanda directã a Regelui Ferdinand, care se
afla în fruntea oºtirii române! Veþi gãsi
însã, în cartea istoricului american, ºi trimiteri directe la acest moment, ca ºi la alte
asemenea situaþii cruciale, în care
România, viteazã pe câmpul de luptã,
rãmânea tot nedreptãþitã ºi era chiar
exclusã de la masa cobeligeranþilor.
Întorcându-ne, însã, la lansarea de la
Bookfest 2011, trebuie sã evidenþiem cã
lucrarea lui Larry L. Watts, tradusã
excepþional în limba românã de Camelia
Diaconescu, apare exact în momentul în
care preºedintele rus Medvedev ameninþã
Bucureºtiul pentru opþiunea de a gãzdui

scutul american antirachetã. Sigur, liderul
de la Kremlin tocmai îºi joacã ºansele pentru un al doilea mandat prezidenþial, dar de
aici ºi pânã la a trata drept pericol pentru
Rusia un dispozitiv eminamente defensiv e
cale lungã ºi, oricum, cusutã cu o aþã albã
mult prea groasã ! Noi însã ne-am obiºnuit
ºi cu aceste perpetue ameninþãri, ca ºi cu
promptele lor reverberaþii bucureºtene,
apãrute ºi acum, dinspre zonele unei false
„societãþi civile”, care îºi executã docil
datoria de a se alinia , din nou, la vocea
Moscovei! Aºa se ºi face cã o blogeriþã -

plãtitã de stat ºi „sforþându-se la un efort
de imaginaþie” - îºi exprimã „dreptul la
opinie personalã” persiflându-l pe Watts,
cu L de la Little, ºi împingând cele vreo
400 de documente ( provenite din arhive
occidentale, deci nu din „scurgerile de
arhivã ale serviciilor secrete ex-comuniste”!) în zona bãºcãliei ieftine, în spatele
cãreia pune, cumva, ºi o vorbã bunã pentru
Comintern. Aºa, ca din întâmplare, sau ca
sa-i deschidã drumul unui cunoscut pui de
cominternist , care s-a ºi grãbit sã înjure
lucrarea, recunoscând cã n-a citit-o, dar
citând-o reverenþios exact pe franþuzoaiaca
lui. Care mãrturiseºte ºi ea, printre rânduri,
cã nu a frunzãrit decât vreo sutã de pagini, ceea ce a privat-o de iluminarea de a
ajunge mãcar la rândurile ff interesante

despre Generalul Charles de Gaulle,
Hruºciov ºi România . E drept, pe vremea
când duduia nu ajunsese pe Sena ºi când
în Place Pigalle era aglomeraþie infinit mai
mare. De unde ºi vorba „Mai rãsfiraþi,
copii, mai rãsfiraþi!”...
De fapt, atacul rapid pe care l-au
declanºat stafiile vocilor roºii de la
Bucureºti era de aºteptat ºi cu certitudine
cã nu va fi nici pe departe ultimul. La
înaintare sunt trimiºi, ca de obicei, piþifelnicii de genul celor doi , dar sã nu vã
îndoiþi cã pleiadei de mari istorici români,
care au garantat cu numele ºi autoritatea
lor lucrarea lui Larry L.Watts , le vor
replica foarte curând „colegii de la
Rãsãrit”. Ceea ce abia aºteptãm, pentru cã,
tocmai pe un asemenea fond, se va putea
ajunge, în sfârºit!, sã se discute cu cãrþile
pe masã, ca între profesioniºti veritabili, ºi
sã se lãmureascã „misterul” Tezaurului
României, „rãtãcit” pe la Moscova, de
atâta amar de vreme. Cum ar mai putea fi
lãmurite, în egalã mãsurã, ºi alte câteva
asemenea dileme, de genul „Pacepa a fost
sau nu omul KGB?”. Dar Caraman, cu
cine a jucat când a penetrat NATO? Sau
Silviu Brucan, o fi avut un rol încredinþat
de Gorbaciov? ªi dacã el o fi avut o misiune, cum se spune, ca ºi ceilalþi cinci din
ºase, ºi ca Generalul Militaru, pe bãieþii în
pulovãraºe cine i-a împins în faþã , cã au
fost ºi ei vreo patru-cinci ?!
Iatã teme tocmai bune de despicat la o
ºuetã cinstitã între istoricii români ºi ruºi ,
mai ales dupã ce, iatã, americanul Larry
L.Watts s-a aplecat asupra multora dintre
ele , aproape un deceniu. Rezultatul este
acesta, o carte-document, monumentalã,
care ar merita sã fie predatã în licee, la ora
de istorie, ºi care devine oricum obligatorie
pentru toate facultãþile de profil. Pânã la o
asemenea decizie curajoasã, însã, dezbaterea abia se deschide aici, la noi acasã,
având de-acum ca bazã de discuþie o
mulþime de documente autentice , pe care
Larry L.Watts le-a descoperit în arhive de
dincolo ºi dincoace de Ocean ºi ni le-a
servit pe tavã, ca sã ne lãmurim.Sau, mai
corect spus, ca sã avem ºi dovezile concrete
cã tot ceea ce mai auzisem, ce mai
bãnuiam, presupuneam, dacã nu ºi ceea ce
credeam de-a dreptul când am ºi simþit pe
pielea noastrã, chiar aºa era. Puneþi, deci,
mâna pe carte! Pe cartea asta vreau sã
spun, a lui Larry L.Watts, americanul
cãruia se cuvine sã-i mulþumim cã s-a alãturat istoricilor de elitã români în truda
de a ne descifra istoria adevãratã ºi strãdania de a nu îngenunchia în faþa colosului
de la Rãsãrit!
Horia Alexandrescu
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