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SANDA CINCÃ

Investigaþiile arhivistice primare au fost ºi sunt predilecte în cadrul demer-
surilor ºtiinþifice ale istoricului Stelian Neagoe. Stau mãrturie în acest sens, atât
lucrãrile mai vechi ale autorului, precum istoriile vieþii universitare interbelice
ieºene ºi clujene, istoria Unirii românilor — apãrute în anii 1977-1987, cât ºi
cãrþile de datã mai recentã: Petre Pandrea în puºcãriile comuniste, Cazul Gheorghe
Tãtãrescu, Cazul social-democraþilor români (având ca personalitate centralã pe
ultimul mare lider social-democrat — cu lavalierã — Constantin-Titel Petrescu)
— volume apãrute în anii 2001-2004.
Era, prin urmare, de aºteptat ca Stelian Neagoe sã aducã în câmpul istoriogra-

fic noi contribuþii ºtiinþifice de valoare. Asupra a douã recente apariþii editoriale
de acest gen, ale domniei sale, ne vom îndrepta atenþia în cele ce urmeazã. Este
vorba de volumele ce alcãtuiesc o tematicã pe cât de generoasã, pe atât de ac-
tualã, intitulatã generic Scrieri politice încarcerate.
Istoria politicã a României contemporane nu poate fi scrisã pe de-a întregul

fãrã cunoaºterea în profunzime a ceea ce a însemnat drama elitei politice con-
sumatã în deceniile dintâi ale comunizãrii þãrii. Lupta pentru cucerirea ºi menþi-
nerea puterii politice ºi de stat a fost, este ºi va fi durã, purtatã fãrã scrupule. Co-
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muniºtii autohtoni ºi îndrumãtorii lor sovietici au depãºit însã orice mãsurã ºi în-
chipuire, ridicând la rangul de politicã de stat terorismul, desfiinþarea adver-
sarilor prin atentate ºi asasinate în masã a clasei politice potrivnice totalitaris-
mului de stânga.
Lucrarea în discuþie înfãþiºeazã aspecte esenþiale ºi totodatã inedite din viaþa

politicã româneascã a perioadei interbelice ºi imediat postbelice ºi reflectã într-o
mãsurã concludentã parte din modalitãþile în care a fost comunizatã România.
Volumele se constituie într-o radiografiere a vieþii politice încarcerate ºi se dis-
ting de alte lucrãri cu tematicã asemãnãtoare, prin aceea cã reunesc în paginile
lor pleiade exponenþiale ale clasei politice româneºti din perioada interbelicã —
fie ei þãrãniºti, liberali, comuniºti, carliºti, legionari, diplomaþi, militari de carierã,
oameni de culturã sau de afaceri — victime ale regimului dejist de „democraþie
popularã“ instituit la adãpostul tancurilor sovietice. Dupã lovitura de Palat de la
23 august 1944 — act pe care comuniºtii ºi l-au însuºit pe nedrept, guvernarea
Petru Groza instalatã în 1945 a debutat prin instaurarea unui regim de teroare
care pregãtea sovietizarea þãrii, netezind astfel drumul unui regim dictatorial
care a trecut direct la decapitarea treptatã a elitei politice româneºti interbelice
prin arestãri, detenþii lungi preventive, procese politice trucate, sentinþe aberante,
intensificate începând cu anul 1950.
Textele antologate de autor în cele douã volume de Istorie politicã încarce-

ratã apãrute la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
(2006-2007) reprezintã documente sau fragmente relevante aduse pentru prima
oarã în circuitul ºtiinþific din dosarele existente în fondurile arhivistice ale fostei
Securitãþi ºi ale Arhivei CC al PCR. Lucrarea însumeazã mai multe tipuri de do-
cumente: interogatorii, memorii, declaraþii, istorisiri fãcute în puºcãrii sub supra-
vegherea anchetatorilor, scrieri politice/memoriale redactate la comanda „noii
puteri“, sinteze politice ale structurilor de partid ºi de stat. Mai mult decât atât,
volumele se constituie nu doar în substanþiale antologii de texte, ci conþin biobi-
bliografii ale oamenilor politici realizate de autor, care se constituie în „autentice
pagini sintetice de istorie politicã naþionalã“ (p. 6). Medalioanele biografice con-
þin, dupã cum vom exemplifica, ºi împrejurãrile, motivele încarcerãrilor, abuzu-
rile la care au fost supuºi cei încarceraþi pe perioada detenþiei, soarta celor care
au supravieþuit încarcerãrii; precum ºi relatãri despre alþi oameni politici impor-
tanþi ai vremii, date ºi fapte despre iadul din gulagul comunist, momente politi-
co-diplomatico-militare evocate de cei care fãcuserã istorie.
Dintre cei care au cãzut victime ale represiunii comuniste ºi au „scris“ istorie

încarceratã, istoricul Stelian Neagoe s-a oprit, în primul volum, asupra urmãtoa-
relor personalitãþi politice: Corneliu Coposu, Ion Gigurtu, g-ral Nicolae Macici,
g-ral Gheorghe Mihail, Ioan Mocsonyi-Styrcea, Lucreþiu Pãtrãºcanu, Valeriu
Pop, Victor Rãdulescu-Pogoneanu. Volumul al II-lea conþine documente ºi bio-
bibliografii ºi ale altor oameni politici: Alexandru Lapedatu, Nicolae Penescu,
Ion Mihalache, Emil Calmanovici, Radu Budiºteanu, Alexandru Demeter, ªtefan
Foriº ºi un capitol intitulat „Acuzaþi ºi acuzatori“ referitor la Procesul Pãtrãºcanu.
Primul volum se deschide cu prezentarea liderului PNÞ, Corneliu Coposu,

preºedinte al acestui partid (1990-1995) condamnat în 1956 la muncã silnicã pe
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viaþã pentru „înaltã trãdare a clasei muncitoare ºi crimã contra reformei sociale“. A
stat prin închisori, lagãre ºi colonii de muncã din 1947 pânã în 1964, când a fost
amnistiat. Din zecile de declaraþii luate de anchetatori în perioada detenþiei „în
ideea perversã de a-l determina sã dea relaþii compromiþãtoare, acuzatoare la adresa
ºefilor PNÞ, precum fãcuserã N. Penescu, V. Serdici sau I. Mocsonyi-Styrcea“
(p. 9), existente în arhive, Stelian Neagoe, a selectat pentru acest volum trei, reu-
nite sub titlul Din istoria Partidului Naþional Þãrãnesc care se referã la: gãrzile
PNÞ, secþia militarã a PNÞ ºi la legãturile PNÞ cu oficialitãþile occidentale ºi
cu emigraþia românã. Publicate pentru prima oarã, aceste texte „sunt un model
de obiectivitate, onestitate faþã de activitatea politicã a PNÞ ºi de loialitate faþã
de idolul sãu, prezidentul I. Maniu“ (p. 9).
În capitolulMãrturii privind „Lovitura de Palat“ de la 23 august 1944, auto-

rul se opreºte asupra liderului rezistenþei naþionale antisovietice ºi anticomuniste
care a plãtit cu viaþa pentru idealurile sale, Ion Mihalache. „Nume-simbol al lu-
mii politice þãrãneºti din România“, denumit „învãþãtorul satelor“, „om politic
de o cinste exemplarã“, preºedinte al PNÞ (1933-1937), deputat sau senator în
toate legislaturile interbelice, consilier regal; cãzut victimã a înscenãrii de pe
aerodromul de la Tãmãdãu (14 iulie 1947), a fost arestat ºi judecat în mãsluitul
proces al conducãtorilor PNÞ ºi condamnat la temniþã grea pe viaþã. Stelian
Neagoe reproduce Declaraþia condamnatului I. Mihalache, referitoare la cele
cunoscute de el despre preliminariile „loviturii de Palat“ de la 23 august.
Nicolae Penescu, secretar general al PNÞ din 1944, implicat ºi el în deconspi-

rata „fugã de la Tãmãdãu“ din 1947, când a fost reþinut în iulie 1947, scãpând cu
o condamnare de doar 5 ani de închisoare, deoarece la proces a adoptat „tactica
profitabilã a pusului cenuºii în cap“, desolidarizându-se parþial de Maniu. Dupã
ce a fost eliberat în 1964, a emigrat în Franþa unde ºi-a luat în bunã mãsurã re-
vanºa ºi i-a denunþat pe adevãraþii responsabili din þarã ºi de la Moscova — „de
fracturarea istoriei României“. Sub titlul Un fost lider naþional-þãrãnist despre
cazul Pãtrãºcanu, Stelian Neagoe transcrie textul Interogatoriului referitor la
Lucreþiu Pãtrãºcanu luat condamnatului N. Penescu în februarie 1953; un text în
conformitate cu realitatea acelor evenimente.
Dupã cum se ºtie, justiþia comunistã a judecat ºi condamnat nu doar pe mem-

brii fostului guvern IonAntonescu, ci ºi pe o parte din cei ai Guvernului anterior,
de douã luni, condus de Ion Gigurtu. Asupra acestuia din urmã, a generalului
Gheorghe Mihail ºi a lui Radu Budiºteanu ne vom opri în continuare. Istorie po-
liticã din memorie ºi Lumea româneascã vãzutã de un deþinut politic, sunt ca-
pitole consacrate omului politic Ion Gigurtu, cãruia autorul îi dedicã pagini bio-
bibliografice relevante în ambele volume. În epocã s-a spus despre el cã „nu a
avut vocaþie de politician“. De profesie inginer, el a fost un industriaº prosper,
un bun român, dar s-a ales „cu imaginea compromisului proscris pentru erorile
altora“ (p. 29). Este considerat de autor „manta de vreme rea“ pentru cã, aflându-se
în fruntea guvernului carlist la acea datã, a fost nevoit sã accepte Dictatul de la
Viena din 30 august 1940.A cãzut victimã valului de represiune din anii cincizeci,
când a fost arestat pentru mulþi ani, iar în final judecat ºi condamnat la 15 ani de
temniþã riguroasã, în care ºi-a aflat ºi sfârºitul. Aºa cum remarcã autorul, „dintre
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toþi reprezentanþii elitei interbelice care au cãzut victime represiunii comuniste,
cazul inginerului I. Gigurtu rãmâne cel mai tragic prin dimensiunea, în timp ºi
spaþiu, a calvarului pe care l-a îndurat în puºcãriile comuniste. Scump, enorm de
scump — ºi chiar cã nu fãcea!“ (p. 29) Sub titlul Istorie politicã din memorie,
Stelian Neagoe a selectat trei manuscrise redactate de Gigurtu în perioada
încarcerãrii sale, texte care reprezintã în fapt evocarea istoriei politice interbelice
la care fusese pãrtaº, într-un fel sau altul. În Lumea româneascã — între demo-
craþie ºi dictaturã — vãzutã de un deþinut politic sunt antologate alte manuscrise
ale deþinutului politic Ion Gigurtu, însemnãri politice din puºcãrie — care cu-
prind o seamã de informaþii biografice privitoare la oameni importanþi ai acelor
vremuri pe care i-a cunoscut ºi surprinzãtoare referinþe despre partidele politice,
lovitura de Palat din 23 august 1944, Masonerie, legionari, problema evreiascã etc.

În capitolul Avatarurile unui fost ministru legionar autorul analizeazã cazul
Radu Budiºteanu — avocat, ziarist, fost membru legionar în guvernul condus de
Gigurtu. Acuzat, alãturi de ceilalþi doi foºti demnitari carliºti, cã „a desfãºurat o
intensã activitate împotriva miºcãrii muncitoreºti ºi revoluþionare“ a fost con-
damnat în ianuarie 1957 la 14 ani de detenþie riguroasã, pedeapsã executatã inte-
gral. Dupã eliberare a luat drumul exilului, de unde a criticat vehement regimul
comunist din România. Dintre „scrierile“ sale încarcerate au fost reþinute
ineditele stenograme (tot din arhiva fostei Securitãþi) ale Proceselor-verbale de
interogator, din 1955, precum ºi unMemoriu privind motivele de recurs ale acu-
zatului, din 1957.
Un alt capitol este rezervat prezentãrii generalului Gheorghe Mihail, militar

de carierã —„competent, autoritar, demn“ —, arestat ºi deþinut în penitenciarele
de la Piteºti, Tg. Ocna ºi Sighet. În procesul politic din ianuarie 1957, generalul
Mihail a fost condamnat la 12 ani de detenþie riguroasã, pe care i-a ispãºit doar
în parte, fiind graþiat în urma unui decret al Prezidiului MAN. În grupajul inti-
tulat Energic ºi demn pânã la capãt autorul redã extrase din însemnãrile încar-
cerate ale „generalului erou“ ºi rãzleþe pagini de jurnal— incisive însemnãri po-
litico-militare cu vãdit caracter antisovietic, anticomunist ºi antiguvernamental,
defriºate din dosarele de arhivã.
Victimã a aceluiaºi regim represiv a cãzut ºi generalul Nicolae Macici, con-

damnat iniþial la moarte, pedeapsã comutatã apoi în detenþie pe viaþã de autori-
tãþile comuniste ºi þinut în detenþie severã în penitenciarul de exterminare de la
Aiud, unde de altfel ºi-a gãsit sfârºitul în 1950. Spovedania condamnatului la
moarte reprezintã ultimul cuvânt al generalului Macici, expus în faþa comple-
tului de judecatã al Tribunalului Poporului, prin care a încercat „sã demonteze
acuzele nedrepte ce i-au fost aduse“ legate de tragicele acte de terorism ale ina-
micului ºi represaliile cumplite urmate la Odessa în vara anului 1942.
Ne-a reþinut de asemenea atenþia inedita Sintezã a istorisirilor politice ale lui

Ioan Mocsonyi-Styrcea — fost diplomat ºi mareºal al Curþii Regale — scrisã la
comanda anchetatorilor Securitãþii pe când era încarcerat, reprodusã de istoricul
Stelian Neagoe sub titlul simbolic Regii ºi generalul –mareºal. În istorisirile sale
„baronul fantezist ºi mitoman“ dezvãluie scene din viaþa diplomaticã, din antu-
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rajul familiei regale, descrie dupã opticã personalã desfãºurarea evenimentelor
din vara anului 1944, culisele loviturii de Palat din 23 august etc. Un personaj
lunecos ºi delator, ce s-a lãsat antrenat în depoziþii criminale de-a dreptul în ca-
drul procesului Iuliu Maniu din 1947, în procesul Lucreþiu Pãtrãºcanu — unde,
alãturi de martorii acuzãrii Belu Zilber ºi Gh. Tãtãrescu, a contribuit în chip de-
terminant la lichidarea liderului comunist. Ultima condamnare, cea din 1954, a
ispãºit-o întreagã, 15 ani, dupã care Styrcea a fost lãsat sã emigreze în Elveþia —
unde a tãcut mâlc pânã când, nonagenar, a decedat.
O secvenþã aparte este dedicatã diplomatului de carierã Victor Rãdulescu-

Pogoneanu, opozant anticomunist declarat, condamnat la 25 de ani temniþã grea
ºi decedat la spitalul penitenciar Vãcãreºti în 1962. Din biografie aflãm cã, da-
toritã inteligenþei sale neobiºnuite, era apreciat ca un mare talent, având „cuno-
ºtinþe diplomatice excepþional de întemeiate ºi cu un talent de expunere impre-
sionant“ (Iuliu Maniu); „un om de o sclipitoare inteligenþã, dar care utiliza
aceastã calitate în mod negativ“ (caracterizare aparþinând anchetatorilor din Si-
guranþã); „eminenþa cenuºie a Opoziþiei“ (apreciere a amintitului Belu Zilber).
Sub titlul generic Diplomaþie ºi politicã, Stelian Neagoe redã Declaraþia din
1961 datã de Pogoneanu cu privire la pregãtirea ºi înfãptuirea actului de la 23
august 1944, precum ºi un Ultim cuvânt, dramatic în patetismul ºi realismul sãu,
adresat de Pogoneanu în 1947 Tribunalului care pronunþa sentinþa de condamnare.
Ne oprim, în continuare, asupra suitei de documente care dezvãluie acþiunile

din culisele luptei pentru acapararea puterii din interiorul Partidului Comunist —
lupta dintre tovarãºii de ideal — pentru cã, dupã cum se ºtie, regimului nu i-au
scãpat nici proprii membri, deveniþi peste noapte incomozi adversari. În ca-
pitolul Crime în lupta pentru putere, profesorul Stelian Neagoe realizeazã o re-
constituire a „Cazului Foriº“ — secretarul general al CC al PCdR pânã în aprilie
1944, „când a fost debarcat cu pistolul la tâmplã de la conducerea Partidului“. În
perioada 1944-1946 împotriva lui Foriº s-au luat mãsuri de izolare ºi suprave-
ghere permanentã, pentru ca la 9 iunie 1946 sã fie rãpit de pe stradã, ucis ºi în-
gropat într-o încãpere auxiliarã din sediul CC al PCdR. Referitor la „cazul
Foriº“, autorul ne înfãþiºeazã documente istorice revelatoare, precum Nota unor
lucrãtori din cadrul MAI privind rezultatele cercetãrii arhivistice întreprinse în
perioada 1966-1967 ºi Nota unui colectiv mixt din MAI ºi CC al PCR condus de
secretarul CC, V. Patilineþ, din data de 24 octombrie 1967. „Ambele note au stat
la baza întocmirii capitolului «ªtefan Foriº» din Raportul Comisiei de Partid ºi
de Stat însãrcinatã cu studierea proceselor politice trucate ºi reabilitarea celor
condamnaþi pe nedrept în timpul regimului dejist. Plenara din aprilie 1968 a
aprobat Raportul respectiv, însã nu se regãseºte decât un scurt fragment din
textul notei din 24 octombrie 1967, deoarece acesta în întregul sãu cuprindea o
seamã de adevãruri documentare mai mult decât deranjante pentru unii dintre
membrii conducerii superioare de partid — Emil Bodnãraº, Constantin Pârvulescu,
Gh. Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer“ (p. 295-296).
Pentru descifrarea cazului liderului comunist Lucreþiu Pãtrãºcanu autorul

alocã pagini însemnate în ambele volume. Pe baza unor învinuiri neadevãrate —
precum: informator al Siguranþei ºi colaborator al autoritãþilor antonesciene; le-
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gãturi cu partidele istorice; spion englez ºi american; acþiuni antisovietice ºi
antiguvernamentale; afaceri ºi intervenþii — sentinþa pronunþatã la 14 aprilie
1954 a fost de condamnare la moarte „a singurului reprezentant autentic al co-
munismului din România“ (p. 133, vol. II), care a fost executat miºeleºte în
noaptea de 16/17 aprilie 1954 la Jilava.
În volumul I, Stelian Neagoe publicã sub titlul Reconstituirea unui asasinat

politic prima Sintezã („veridicã ºi necosmetizatã“) asupra cazului Pãtrãºcanu, în-
tocmitã de un colectiv MAI ºi CC al PCR, condus de acelaºi V. Patilineþ, pe baza
dosarelor de anchetã. Sinteza cu privire la cazul Pãtrãºcanu cuprinde în esenþã
cercetarea veridicitãþii principalelor învinuiri ce i-au fost aduse ºi ilegalitãþile
comise în cursul anchetei, cu concluzia, pe baza analizei materialului documen-
tar studiat, cã „nu sunt dovezi care sã justifice pedeapsa capitalã ce i s-a aplicat“
(p. 274, vol. I). Sub titlul File dintr-unul din dosarele procesului (vol.II), autorul
prezintã o Notã din 1952 care se constituie într-o expunere comparatã asupra
faptelor declarate ºi recunoscute de L. Pãtrãºcanu în anchetã, versus declaraþiile
ticluite, impuse celorlalþi acuzaþi în proces cu privire la învinuirile ce i-au fost
aduse. Textele alese pentru antologare „reprezintã chintesenþa cazului Pãtrãº-
canu“ (p. 133 vol. II).
Arestarea lui Pãtrãºcanu de cãtre tovarãºii lui de ideal comunist în 1948 l-a

afectat ºi pe Emil Calmanovici — prosper om de afaceri în domeniul construc-
þiilor, un mic „Meccena“ pentru Partidul Comunist din România, considerat
omul lui Pãtrãºcanu, arestat în mai 1951 ºi condamnat la muncã silnicã pe viaþã.
Supus unor presiuni morale ºi psihice ºi unor torturi fizice insuportabile,
Calmanovici a susþinut mãrturii mincinoase pe care ulterior le-a retractat. Încã
un caz de asasinat politic — a fost „ajutat“ sã moarã în temniþã. Din multele do-
cumente redactate de condamnatul politic Calmanovici în închisoare, sub titlul
Memoriale ale disperãrii, autorul le-a selectat pe cele mai concludente: o scri-
soare ºi un apel adresate unor rude sau cunoscuþi, prin care demonta întreg eºa-
fodul mãsluitului proces Pãtrãºcanu; ºi douã memorii justificative, adresate lui
Gh. Gheorgiu-Dej ºi Ministerului Afacerilor Interne — corespondenþã care nu a
ajuns niciodatã la destinaþie.

Regrete târzii ale unui fost asesor reprezintã memoriul — redactat de acti-
vistul comunist ºi colonel de Securitate, Alexandru Demeter (fost asesor popular
în completul de judecatã care s-a ocupat de cele douã procese trucate ale loturilor
Pãtrãºcanu). Acuzat în 1968 cu ocazia luãrii mãsurilor de reabilitare cã „s-a
ridicat în funcþie pe cadravul lui Pãtrãºcanu“, Demeter încerca sã justifice în faþa
Comisiei de Partid ºi de Stat, instituitã cu cercetarea abuzurilor comise în timpul
regimului dejist, atitudinile sale vinovate petrecute într-un context dat.
Lucrarea gãzduieºte în paginile sale alte douã figuri marcante ale vieþii poli-

tice româneºti, ardelenii Valeriu Pop ºiAlexandru Lapedatu. Spicuim din biografia
fostului fruntaº, liberalul V. Pop: mare patriot, om de afaceri, ministru, deputat,
înlãturat în anii dictaturii regale, arestat 1944 din cauza „contribuþiei la conse-
cinþele Dictatului de la Viena“, reþinut din nou în 1950, fãrã judecatã ºi condam-
nare, eliberat în 1955. În acest volum, Stelian Neagoe a însumat sub titlul Bãtã-
lia pentru Ardeal, Procese-verbale de interogatoriu din anii 1945 ºi 1955. De re-
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þinut cum din rãspunsurile lui V. Pop, „anchetatorii se ºcoleau din mers, învãþau
carte din prelegerile docte ale deþinutului politic“ (p. 280). Expunerile „puºcã-
riaºului de lux“ se constituie în „veritabile pagini de istorie politicã“ (p. 280).
O altã personalitate a elitei politice ºi a vieþii culturale româneºti — ºi cu care

încheiem prezentarea acestei lucrãri —, un remarcabil om de culturã care a
sfârºit tragic ºi pe nedrept în lagãrele comuniste, este academicianul Alexandru
Lapedatu. S-a numãrat printre cei arestaþi în mai 1950. A ales sã-ºi punã capãt
zilelor în penitenciar la câteva luni dupã încarcerare. PreºedinteleAcademiei Ro-
mâne din anii 1938-1948 „a fost un harnic ºi minuþios istoric, (...) un cãrturar de
seamã (...) prudent ºi silenþios, fãrã sã facã valuri propagandistice“ (p. 119-120).
Documente dintr-o arhivã confiscatã — constituie genericul ineditelor ma-
nuscrise selectate din arhiva fostei Securitãþi pentru acest volum — ºi reprezintã
extrase din însemnate acte politice confiscate odatã cu arestarea sa, referitoare la
situaþia ardelenilor în cumpliþii ani 1940-1945.

Istorie politicã încarceratã este o lucrare care aduce o contribuþie însemnatã
la cercetarea primelor decenii de dictaturã comunistã atât prin valorificarea de
texte documentare inedite ºi edificatoare care scot în evidenþã diversiunile, în-
scenãrile judiciare, teribilele acte de rãzbunare ale comuniºtilor (acþiuni ce au
dus la comunizarea þãrii), cât ºi datoritã biobibliografiilor relevante, demne de
orice enciclopedie a oamenilor politici români.
Elaborãrile ºtiinþifice ale profesorului Stelian Neagoe se remarcã prin justeþea

ºi inspiraþia ce-i faciliteazã selectarea esenþelor din arhive centrale aflate la în-
ceput de explorare documentarã. Bun cunoscãtor al lumii politice româneºti din
ani ante ºi postbelici, a reuºit sã recreeze file din istoria realã ce vor îmbogãþi cu
siguranþã atât istoriografia cât ºi memoria colectivã.

ISTORIE POLITICÃ ÎNCARCERATÃ

CRISTI PANTELIMON

Ce este istoria? Ceva care se repetã mereu ºi din care oamenii nu învaþã ni-
mic, sau, dimpotrivã, ceva irepetabil, de care oamenii niciodatã nu se pot feri,
cãci nu au cum sã distingã, în masa informã a viitorului, ameninþãrile crude ale
vremurilor? Ambele rãspunsuri au fost date ca definiþii ale istoriei, ºi ambele,
deºi par opuse, sunt la fel de adevãrate. Citind cele douã volume masive de docu-
mente dezgropate din arhive de istoricul Stelian Neagoe ºi aºezate sub titlul de-
loc comod Istorie politicã încarceratã (Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2006 – vol. I ºi 2007 – vol. II) ai, într-adevãr,
sentimentul cã ambele situaþii sunt împlinite în acelaºi timp ºi cã ambele definiþii
se îngemãneazã straniu ºi dramatic în aceleaºi vremuri. Scena istoricã este ocu-
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patã de perioada de dinainte ºi de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Actorii
acestei scene sângeroase sunt o parte semnificativã a elitei politice ºi militare a
României acelor vremuri: Lucreþiu Pãtrãºcanu, Corneliu Coposu (personaj care
de-abia de aici înainte va trebui aºezat în vitrina istoriei, iar gestul lui Stelian
Neagoe este de pionierat, chiar dacã nu absolut), Ion Gigurtu, generalul Nicolae
Macici, generalul Gheorghe Mihail, Valeriu Pop, Victor Rãdulescu-Pogoneanu,
Ioan Mocsony-Styrcea, Ion Mihalache, Alexandru Lapedatu, Nicolae Penescu,
Emil Calmanovici, Radu Budiºteanu, Alexandru Demeter, ªtefan Foriº sunt toþi
prezenþi în calitate de actori în aceastã enormã dramã care s-a jucat pe parcursul
unei generaþii. Unii sunt prezenþi cu declaraþii date sub ordin în vremea în care
înfundaserã puºcãriile regimului comunist proaspãt instalat la conducerea þãrii
sau cu file din însemnãrile lor politice, un fel de jurnale cvasi-comandate sau
amintiri retrãite sub ameninþare, alþii sunt pomeniþi în contextul birocraþiei ºi
aparatului represiv al organelor de anchetã. Toate aceste documente aduc, desi-
gur, elemente noi sau întãresc ceea ce se ºtia deja despre aceastã epocã atât de
frãmântatã din istoria þãrii. Dar, dincolo de faptele sau depoziþiile care descriu
faptele, dincolo de reinterpretãrile, de accentele personale, de învinuirile sau
dezvinovãþirile care se produc cu aceastã ocazie, de pistele noi de cercetare pe
care ele le deschid, un lucru rezultã, credem, din aceastã masã semnificativã de
documente. Acest lucru este, de fapt, un fel de concluzie pesimistã cu privire la
destinul tuturor acestor oameni: istoria funcþioneazã întotdeauna cu victime. Cã
vrem sau cã nu vrem, toate aceste personaje tragice, fie cã au fost de o parte, fie
de alta a baricadei, fie cã au fost miniºtri mai degrabã insignifianþi de orientare
legionarã (ca Radu Budiºteanu, un nume pe care doar istoricii de profesie îl vor
fi reþinut), fie cã au fost figuri de prim-plan, ca Ion Mihalache sau Lucreþiu
Pãtrãºcanu ori Ion Gigurtu (à propos, un industriaº cumva rãtãcit în politicã, aºa
cum ne avertizeazã Stelian Neagoe, punând un accent clar pe drama celor sur-
prinºi de vremuri), fie cã au fost obscuri asesori comuniºti în neverosimilele pro-
cese politice pe care le-a cunoscut (in)justiþia românã a acelor timpuri (cazul
unui Alexandru Demeter, personaj minor cu cãinþe tardive), toþi aceºti oameni
sunt prezenþi aici cu drama lor, care este drama unei generaþii.
ªi dacã tot am început aceste rânduri prin a ne întreba retoric ce este istoria,

de data aceasta, pentru cã am vorbit despre procesele politice ale obsedantului
deceniu, trebuie sã dãm noi înºine o definiþie a istoriei mai conformã cu întâm-
plãrile pe care cartea le surprinde: istoria este un tribunal, dar nu un tribunal al
poporului, cum au fost atâtea instituite împotriva adevãrului în acea vreme, nici
unul real, „adevãrat“ (democratic?), al, sã spunem, drepturilor omului, cum se
instituie astãzi, ci un tribunal mai degrabã metafizic sau divin, dacã se preferã,
unde fiecare faptã se înscrie pe un rãboj al tuturor vremurilor ºi de unde nu se
ºterge niciodatã, indiferent de ce culoare este sentinþa ce i-a fost atribuitã de tri-
bunalele lumeºti. Acest tribunal universal al justiþiei divine este chiar vocea pa-
ralelã cu vremurile a istoriei: istoria merge înainte, faptele trec ºi ele, dar Istoria
profundã este un astfel de tribunal al adevãrului universal. Documentele de faþã
sunt parte a acestei Istorii, în care, repetãm, judecãtorii lumeºti sunt dublaþi, co-
rectaþi, întãriþi sau desfiinþaþi de judecata universalã.
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Poziþia istoricului Stelian Neagoe are aceastã înãlþime greu de exprimat în cu-
vinte, dar care este singura în stare sã facã în cele din urmã dreptate victimelor,
tuturor victimelor. Cãci toþi, cãlãi sau victime în sensul prozaic al termenului, au
fost victimele cvasi-inocente ale Istoriei neiertãtoare. Stelian Neagoe face în ca-
zul fiecãrui dosar în parte o caracterizare decisivã ºi o punere în temã fãrã de
care cititorul nespecialist nu s-ar putea descurca. Explicitarea faptelor concrete
merge mânã în mânã cu caracterizãri memorabile, cu sentinþe decisive ºi cu con-
cluzii de neocolit, pe care numai experienþa de zeci de ani în defriºarea docu-
mentelor i-o pot aduce cuiva. Istoricul face aici muncã de povestitor îngreunat
de înþelepciune: din când în când, povestea tragicã a personajelor sale trebuie sã
se lase condensatã în formule simple ºi neiertãtoare. Iatã-l, de exemplu, pe Ion
Gigurtu: „Acest «mic Mecena» al atâtor veniþi ºi neaveniþi a fost un mare indus-
triaº, un iscusit om de afaceri, un bun român — însã numai vocaþie de politician
n-a avut (...) Din bunã credinþã ºi din impulsuri patriotice, a acceptat sã-ºi sa-
crifice bruma de capital politic, la solicitarea oscilantului rege Carol al II-lea, în
speranþa salvãrii a ce se mai putea salva din România Mare“. La fel caAlexandru
Marghiloman în 1918, nici Ion Gigurtu nu a reuºit „minunea“. La rândul lui,
„ciudatul baron“ Mocsony Styrcea este un „delirant narator“, dotat cu o fantezie
bolnãvicioasã, „mitoman incurabil, cu dese accente de grandomanie“. Aici istoria
se scrie în proximitatea unui soi de romanþã, cãci „oricât de infidele ºi derutante
ar fi scrierile politice comandate ale lui Ioan Mocsony Styrcea, ele îºi pãstreazã
un oarece farmec prin zugrãvirea multor momente interesante din cafeneaua po-
liticã pe care o frecventase cu asiduitate ºi cu o voluptate nedisimulatã“.
Credinþa autorului este cã istoria politicã este încununarea istoriilor parþiale

ale popoarelor: „Istoria politicã este turnul de control în jurul cãruia pivoteazã
toate celelalte componente ale istoriei: socialã, economicã, militarã, diplomaticã,
cultural-ºtiinþificã etc. Politicul este cel care imprimã direcþiile de propãºire ale
tuturor domeniilor de activitate“ (Argument).
Aceastã credinþã majorã imprimã cu atât mai mult un aer tragic cãrþii. Cãci

dacã este adevãrat cã politicul este suma profilurilor parþiale ale vieþii unui popor,
epoca analizatã în cele douã volume este o epocã excesiv-politicã, o epocã în
care totul s-a scris, cum spunea Carl Schmitt, în termenii opoziþiei fundamentale
amic-inamic, unde se înrãdãcineazã însuºi faptul politic. Este o epocã în care
mai nimeni n-a rãmas nederanjat în neutralitatea proprie. Aºa se explicã de ce
mulþi dintre cei care sunt prezenþi în carte, chiar dacã n-au încercat sã rãmânã
neutri, n-au visat, probabil, niciodatã la gloria îndoielnicã de a fi de o parte sau
de alta a baricadei politice a acelor vremuri.
Pentru istorici, dar nu numai pentru ei, ci ºi pentru cei care vor sã ºtie ce este

faptul politic, cartea lui Stelian Neagoe este o sursã de frãmântãri ºi ipoteze, o
colecþie de mostre inimitabile din galeria memorabilã a trecutului românesc.
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