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Istorici români elogiazã cartea

EVENIMENT

Certificat
de garanþie

Ediþia în limba românã a lui Larry Watts, ca un autentic eveniment editorial ce este, s-a bucurat de douã lansãri ,
prima fiind destinatã mediului academic , gãzduitã de BCU ºi onoratã de o suitã de prezenþe absolut remarcabile ºi de aprecieri
impresionante, venite din partea celor care sunt consideraþi, pe bunã dreptate, cei mai autorizaþi istorici români ai momentului. În
egalã mãsurã, lansarea de la Bookfest, în prezenþa unui public numeros, care a luat cu asalt standul Editurii RAO, a fost marcatã de
elogiile altor personalitãþi de prim rang , din expunerile cãrora vã prezentãm pasaje semnificative. Dupã cum veþi putea constata,
atât istoricii consacraþi, cât ºi personalitãþile din mediile politice ºi de informaþii au concluzionat unanim cã lucrarea lui Larry
L.Watts constituie un eveniment real ºi major pe drumul reconstituirii reale a istoriei recente a României.

ACAD. DINU C. GIURESCU
„Larry Watts, un
deschizãtor de drumuri„
„...O analizã multiplã a serviciilor de informaþii
ale mai multor þãri în acelaºi timp, vizând o singurã þarã, eu nu ºtiu dacã s-a mai fãcut vreodatã! ªi, bineînþeles, rãzboiul împotriva
României este o realitate, pe care Larry Watts o
descifreazã. El stabileºte ºi un nou model: de
acum înainte, când trebuie sã studiem materialele pe linia serviciilor de informaþii, va trebui sã
avem în minte ºi sã ne asimilãm metoda pe care
a folosit-o Larry. Care e un deschizãtor de drumuri - ºi nu-l laud, pentru cã nu am nimic de
câºtigat de la el, decât acest schimb intelectual
ºi de informaþii pentru care îl felicit ºi îi
mulþumesc! Deci, pe de o parte e un deschizãtor
de drumuri ºi al unei noi metode de cercetare. În
al doilea rând, a mai adus o inovaþie care-l
serveºte foarte mult pe istoric. În fruntea fiecãrei
„despãrþituri” mari a cãrþii, a pus extrase
scurte, de douã - trei rânduri, pentru a ilustra
felul în care gîndeau diferiþii lideri ai momentului. În acest fel, autorul a deschis un subiect
foarte sensibil, sarcina cea mai grea a istoricului fiind tocmai aceea de a reconstitui modul în
care gândeau în realitate cei de atunci. Or, când
vãd astãzi atâþia deºtepþi care se extind asupra
microfoanelor ºi-ºi dau cu pãrerea, le spun cã
nu mã intereseazã pãrerea lor, ci a celui ºi celor
de atunci! Deci, vrem reconstituirea felului lor
de a gîndi de atunci, iar Larry o face cu prisosinþã în faþa fiecãrui capitol al cãrþii sale!”

ACAD. FLORIN
CONSTANTINIU
„O contribuþie
excepþionalã
la istoria
contemporanã
a României! „

ACAD. DAN BERINDEI
„Sunt impresionat
de proporþiile
ºi de
complexitatea
lucrãrii!”

„... Publicul cititor din þara noastrã
are acum oportunitatea de a judeca
singur cum trebuie scrisã o istorie a
trectului recent . Istoricul nici nu elogiazã ºi nici nu condamnã.El explicã,
pentru cã acesta este rolul sãu, sã
explice. Eu o spun ºi o tot repet:
cercetarea istoricã se desfãºoarã pe
douã paliere: reconstituirea faptelor
– ceea ce istoricul Larry Watts a
fãcut cu o bazã documentarã impresionantã, punându-ne la îndemânã o
succesiune de evenimente aºa cum sau petrecut ele - ºi, în al doilea rând,
istoricul cautã legãturile cauzale : de
ce s-au petrecut acele evenimente în
felul în care s-au petrecut.Deci, cercetarea istoricã e reductibilã la douã
elemente - cum ºi de ce ?- iar Larry
Watts a rãspuns exact la aceste întrebãri. Distanþa e enormã între cartea
lui ºi cei care aici, la noi în þarã,
confundã cercetarea istoricã cu un
fel de rechizitoriu permanent!”

„... Sunt impresionat în primul rînd
de proporþiile lucrãrii lui Larry
Watts, dar când am ºi parcurs-o,
mi-am dat seama ºi de complexitatea
ei! Domnul Watts a avut curajul, dar
mai ales priceperea de a se descurca
într-un hãþiº de informaþii uriaº.În
acest fel însã, a venit cu o contribuþie foarte importantã, care
oferã o imagine extraordinarã a
þesãturilor din lumea nevãzutã a
informaþiilor, deschizându-ne drumul prin acest hãþiº. A fãcut-o cu
competenþã, cu seninãtate, fãrã
parti-pris-uri, dar în acelaºi timp ºi
cu convingerea datã de mãrturiile
întâlnite în procesul sãu de investigaþie, potrivit cãrora Romînia a fost
o nedreptãþitã. Vreau sã-l felicit pe
autor, ca ºi editura, sperând cã
aceastã carte va ajunge pe cît mai
multe mese, ºi din aceastã þarã, ca ºi
din multe altele!”
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