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Cu revoltă şi uimire ... 

 

Cum adică domnilor, Istoria României este: „Cea mai frumoasă poveste.” mai precis zis: „Istoria, 

rămîne cea mai frumoasă poveste.” !? 

Nu v-aţi întrebat, nu? 

Cum adică, de ce această afirmaţie? 

Uite aşa! D’aia! 

Păi aşa a zis şi zice domnul profesor universitar de istorie Adrian Cioroianu, decan la Facultatea de 

Istorie de la Universitatea Bucureşti la emisiunea sa săptămînală ţinută la televiziunea publică TVR1.  

Şi culmea, această zicere este apreciată şi de domnul general de armată şi istoric Mircea Chelaru, şi 
posibil şi de alţii, dar pe care eu nu i-am auzit. 

Domnia sa a îndeplinit şi funcţia de Şef al Marelui Stat Major al Armatei Române la un moment dat.  

Adică, ei vor să spună domnilor, că jertfa eroilor noştri pentru apărarea patriei de la Decebal la mult 

hulitul, de unii, Nicolae Ceauşescu a fost o poveste de adormit copii, nu? 

Poate pentru domniile lor atunci cînd îi scăldau bunicile lor în scăldătoare cînd erau mici, dar pentru 
noi aşa ceva este un afront adus eroilor şi martirilor noştri. 

Sau v-au inspirat istoricul Lucian Boia care în cartea sa „Istorie şi mit în conştiin a românească” 

afirmă că istoria noastră ar fost un mit, oferind o gamă de interpretări noi şi stîrnind numeroase dezbateri. 

Auzi la ei, mit, poveste frumoasă!? 

Dar nu vă ruşinaţi de aşa afirmaţie, fraţilor! 
Bine, bine, dar dacă nu vă ruşinaşi, lăsaţi barem Istoria Românilor în pace. 

Cine vă dă acest drept, să spuneţi astfel de bazaconii. 

Mituri sau poveşti în istorie, poate, poate au alte popoare, deoarece ele nu au avut eroi şi martiri şi au 
fost nevoite să le inventeze.  

Dar al nostru popor a avut şi eroi, şi martiri prea mulţi, Dumnezeu să-i ierte! 

Mituri sau poveşti dacă au fost aşa ceva, ele au fost scrise sau povestite de poporul român şi adunate, 

printre alţii, de Petre Ispirescu, dar care nu au nici o legătură cu Istoria, poate doar cu literatura. 

Trecutul istoric a reprezentat în numeroase rînduri un stimulent pentru creaţia literar - artistică, dar nu 

s-a făcut niciodată şi nici nu ar trebui să se facă această confuzie între Istorie şi mai ales în cazul Istoriei 
României şi creaţia literară a poeţilor şi scriitorilor noştri. 

Păi vreţi să spuneţi că jertfa lui Decebal a fost un mit, o poveste de adormit copii, nu? 

Înfrînt fiind în război pentru a nu cădea viu în mîinile duşmanului, Decebal s-a sinucis, ceea ce este 

atestat de stela funerară de la Filippi a lui Tiberius Claudius Maximus, ofiţerul care a adus împăratului 
Traian capul şi mâna dreaptă a lui Decebal, la Ranisstorum. 

Sau a lui Mihai Viteazul, unde din ordinul împăratului habsburgic, Rudolf al II-lea se pune la cale 

înlăturarea fizică a domnitorului român, şi la 9/10 august 1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul este 
ucis de generalul Gheorghe Basta, a fost un mit, o poveste de adormit copii, nu? 

Capul său este luat de unul dintre căpitanii domnitorului şi înmormîntat de Radu Buzescu la 

Mănăstirea Dealu, lîngă Tîrgovişte.  
Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: „Aici zace cinstitul şi răposatul capu al 

creştinului Mihail, Marele Voievod, ce a fost domn al ării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei.” 

Martirajul celor trei: Horia, Cloşca şi Crişan a fost un mit sau o poveste de adormit copii, nu?  

Sau a lui Constantin Brâncoveanu unde în data de 15 august, a avut loc moartea mucenicească, la 
Constantinopol, a Voievodului ţării Româneşti, decapitat împreună cu fiii săi, Constantin, Radu, Ştefan şi 
Matei, şi cu vistiernicul Ianache Văcărescu (pe larg puteţi citi aici) a fost un mit, o poveste de adormit copii, 

nu?  

Tudor Vladimirescu ridicat prin trădare de la Goleşti, la 21 mai 1821 a fost ucis de şefii eteriştilor la 
Tîrgovişte, în noaptea de 27 spre 28 mai şi această moarte a fost un mit sau o poveste de adormit copii, nu?  

Executarea lui Ion Antonescu la 1 iunie 1946 prin împuşcare la închisoarea Jilava a fost un mit sau o 
poveste de adormit copii, nu?     

Sau soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu care au fost judecaţi la 25 decembrie 1989  în cadrul unui 

proces sumar şi condamnaţi la moarte şi executaţi la cîteva minute după pronunţarea sentinţei a fost un mit 
sau o poveste de adormit copii, nu?  

Pentru a enumera numai o parte dintre ei, nemaivorbind de Eroul Necunoscut al poporului nostru. 

Adică, toate aceste jertfe sînt, auzi-tu! pentru Istoria României „Cea mai frumoasă poveste.” sau că 
altfel zis: „Istoria, rămîne cea mai frumoasă poveste.” !?  
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