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EVENIMENT

Istoricul Larry Watts a lansat o carte explozivã

Viziunea
americanã
a zicalei
“Fereºte-mã,
Doamne,
de prieteni!...”

În urmã cu o sãptãmânã, cu prilejul reuniunii “Trilateralei” - ramura europeanã de la
Bucureºti, oaspeþilor de vazã ai reuniunii li s-aa oferit noua lucrare a reputatulºui istoric ºi pro fesor american Larry Watts. A scris varianta englezã conþinând aproape 800 de pagini, ediþia
englezã a cãrþii ne înfãþiºeazã viziunea americanã asupra strãvechi zicale româneºti “Fereºtemã Doamne de prieteni, cã de duºmani mã feresc singur!” Întrucât sãptãmânalul Independent a
beneficiat de ºansa de a publica în avampremierã de-aa lungul timpului câteva fragmente
explozive din aceastã lucrare monumentalã de investigaþie istoricã, ilustratã o puzderie de do cumente excepþionale, ne facem datoria de onoare de a aplauda apariþia cãrþii, felicitând
autorul ºi aºteptând ediþia în limba românã. Pânã atunci, publicãm traducerea Cuvântului
înainte semnat de prof.univ.dr. Ioan Talpeº, fostul ºef al SIE, , a cãrui semnãturã dã o greutate
în plus valoroasei opere a profesorului Watts
CUVÂNT ÎNAINTE
Îndeobºte, istoricii îºi ... ºi îþi propun
ºansa unui demers în care specialistul îþi
oferã informaþii suplimentare ºi - nu de
puþine ori - analizeazã interpretãri care
contribuie la perceperea ºi înþelegerea
mai aprofundatã a unor perioade ºi
evoluþii din istoria unei comunitãþi, popor
sau chiar a umanitãþii.
Nu puþine au fost ºi ofertele pe care Larry
L. Watts ni le-a fãcut aproape cu dedicaþie pentru înþelegerea unor momente

controversate ale istoriei moderne a
românilor, din perspectiva ºi cu percepþiile altora.
De aceastã datã ºi odatã cu citirea scandalos de incintantei abordãri With
Friends Like Thes... (The Soviet Bloc’s
Clandestine War Against Romania) ne
aflãm în faþa unor provocãri ce se
rosteºte ca rãspuns obligatoriu tuturor
formelor de propagandã ºtiinþificã, a
tuturor formelor de manipulare ce ni s-au
prezentat ritos de a fi drept adevãruri

româneºti pe parcursul a zeci ºi zeci de
ani, în perioada comunistã ºi – dezolant în cei douzeci de ani ce s-au scurs de la
atât de lamentabila sa prãbuºire.
Decembrie 1989, ca punct de reper major
pentru prezentul ºi viitorul României pentru cã este evident, explicarea
cauzelor ºi condiþionãrilor momentului ni
se dezvãluie a fi preocuparea majorã a
lui Larry Watts – ne apare, în sfârºit, în
retrospectiva ºi perspectiva determinãrilor sale istorice de la cucerirea
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