17-19.qxd

11/9/2010

1:20 PM

EVENIMENT

18

Page 4

independenþei româneºti 1878
pânã la anul de graþie ºi disgraþie 1989. ªi – ce este, în
sfârºit, ferm angajat – preocuparea perspectivei ºi retrospectivei istorice, nu din ºi
prin viziunea pe care þi-o
oferã documentele ºi declaraþiile publice oficiale sau
lucrãrile dedicate slujirii unor
opþiuni politice sau a varii
interese, ci prin dezvãluirea
proiectelor, actelor ºi faptelor
din umbrã.
Ne aflãm, astfel, în faþa adevãratelor cauze ºi interese –
documentate direct din surse
încã neintroduse în circuitul
ºtiinþific românesc – care au
fãcut din România anului
1989 sã fie „omul bolnav” al
lumii, chiar ºi dincolo – ºi
aceasta este marea realizare a
autorului - de traumele proprii unui popor care ºi-a gãsit
drumul exprimãrii de sine ºi
pentru sine – adicã cel statal într-un târziu evidenþiat ºi
marcat ºi de tentaþia ºi dorinþa continuã a celor din jur
de a-l exclude ºi refuza memoriei istorice. În perceprea
istoricului Larry Watts,
exprimãrile ºi explicaþiile ce
vor urma sã vinã în evidenþierea realitãþilor ce ne-au
configurat proiectaþi în imagini de coºmar cu tente tragicomice ale unei butaforii
politico-militarã de esenþã
comunã atât lui Kafka cât ºi
lui Chaplin, nu pot fi înþelese
în afara evidenþierii contextului geopolitic românesc ºi în
conexie ºi condiþionare
directe, factorilor de presiune
externã nemijlocitã.
Rãspunzându-le
tuturor
acelor care încearcã sã
explice momentul decembrie
1989, prin prisma actelor ºi
faptelor, incapacitãþilor ºi
blocajelor
comunismului
românesc de tip ceauºist, a
comportamentelor sistemelor
de forþe ale statului ºi în
primul rând a naturii ºi mentalitãþilor de sistem ºi grup
ale - câinelui de pazã, a
regimului, numit securitate –
istoricul ne îndeamnã ºi ne
sugereazã chiar o formulã a
paradoxului, nu de puþine ori
consemnat ca variantã necesarã, chiar indispensabilã,
unei ºanse istorice: „fereºtemã doamne de prieteni pentru
cã de duºmani mã apãr singur”.
Pe fond ºi de fond, aºa am
înþeles eu acest titlu atât de
incitant „With Friends Like

These”. ªi nu este vorba de a
te afla doar în faþa unui paradox, generat - uneori de jocuri
aleatorii, ci a unuia impus de
constatarea cã reprezinþi o
configurare continuã de
interese adversative în jocul
raporturilor de putere din
zonã, care de fiecare datã, a
cãutat sã rezolve contradicþiile, fie încercând eliminarea ta prin asumarea de
control, fie, în situaþiile de
nondeterminãri evidente de
putere, sfârºind prin a-ºi acomoda pretenþiile prin compensaþii pe seama spaþiului românesc. Astfel, printr-o abordare
lãrgitã a determinãrilor intercondiþionarilor lui decembrie
1989, Larry L. Watts reuºeºte
o fascinantã ofertã în faþa
celor, zeci ºi sute, de cãutãtori
ai
„adevãrului”asupra
momentelor respective, prizonieri mai mult sau mai puþin
determinaþi, nu de puþine ori,
nevinovaþi, care încearcã sã
explice totul prin faptica ºi
imagistica posibil de a fi accesate ºi interpretate. Avem, astfel, privilegiul accesului la
informaþii deosebite asupra
drumului românilor de la
starea de geografie etnicã
asumatã la cea de formulã
politicã stabilã, impusã ºi
recunoscutã, dar continuu
contestatã ºi atacatã. O fascinantã asamblare de date ºi
informaþii, prognoze ºi reacþii
româneºti în faþa unor contexte ºi realitãþi de cele mai
multe ori neînþelese sau contrare
aranjamentelor
geopolitice deja configurate ºi
asumate de alþii. De altfel,
dupã ce citeºti primele capitole ale lucrãrii, nu poþi indiferent cât de adversativ
determinat te-ai simþi, sau
tocmai pentru aceea - sã nu
sesizezi cã 1989-1990, nu sau deosebit cu nimic de contextualitãþile de forþã ºi
intevenþie ale anilor 18771878; 1917-1919; 19391940; 1947-1949; 1968. Sau,
dacã au fost diferenþe - ºi
acestea nu pot trece nesesizate, atunci acestea au constat doar în ponderea factorilor adversativi ºi în experienþele tragice care s-au
consumat, preþul de sânge
plãtit de români, cu excepþia
lui 1968, fiind mai mic, în
1989. Pe acelaºi palier, al
avantajelor consemnate, consecinþele destabilizãrilor ºi
destructurãrilor au fost concretizate în formule de expre-

