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ÎNTOARCEREA LA MEMORIE –PAGINI DE ISTORIE DIN SCRISORI 

ȘI CORESPONDENȚA DOAMNEI DOCTOR ANA TĂTARU
 

 

Doamna dr. Ana Tătaru a obținut două doctorate, primul în filologie, la Cluj-Napoca, 

România, în 1964, al doilea, în filosofie, la Bonn, în Germania, în 1975, activitatea științifică a 

domniei sale fiind recunoscută în toată lumea. Dincolo de imaginea ,,dură’’ a cercetătorului și a 

omului de știință, întotdeauna ,,prezent la datorie’’,(aluzie la titlul celor două volume ,,Prezentă 

la datorie’’Dovezi ale faptelor unei românce primul publicat la Cluj –Napoca în anul 2001, cel 

de-al doilea la Bistrița în anul 2000- în care sunt strânse articole,copii ale unor documente și 

scrisori începând cu anul  anul 1975 și până în 1993) există o inimă fierbinte, vie, care bate 

pentru patria mamă, care iubește poporul român, care face din lupta pentru cinste, adevăr și 

onoare o datorie de suflet mai presus de orice altă preocupare. Deși vicisitudinile vremii au dus-

o departe de țară, în Germania, la Heidelberg, nu a uitat niciodată de unde a plecat, nici de ce a 

plecat din România, nu și-a uitat familia, prietenii, vecinii, colegii de școală sau de serviciu ci i-

a păstrat într-un loc săpat adânc în suflet,  și a ales,  astfel,  o viață dominată de simțul datoriei 

de a prezenta real și convingător, fără menajamente sau compromisuri istoria reală a poporului 

român și de a contracara prin scrierile domniei sale inexactitățile sesizate fie în presa scrisă a 

vremii fie la diferite  posturi de radio. 

 În primul volum al doamnei dr. Ana Tătaru,Prezentă la datorie “- Dovezi ale faptelor unei 

romance, apărut în anul 2001, la editura Clusium din Cluj-Napoca există documente elocvente 

pentru ,,lupta cinstită și dezinteresată pentru apărarea adevărului și a bunei înțelegeri între 

oameni și astfel a intereselor românești„ (Explicații succinte de încheiere – nota finală din cel 

de-al doilea volum). Faptele și evenimentele  la care face referire sau care i-au atras atenția sunt 

diferite ca  mod de manifestare, dar sunt grave și cu impact negativ  asupra domniei sale și 

asupra opiniei publice. 

 Un prim eveniment care i-a captat atenția este manifestarea muncitorilor de la Uzina 

Steagul Roșu din Brașov, din anul 1987 și ecoul acestei manifestări în vestul Europei.Vestea 

despre această revoltă a ajuns și în Germania, a fost preluată și prezentată de postul de 

televiziune german ZDF 1programul 2 de TV,însă, doamna dr. dr. Ana Tătaru este revoltată de 

caracterul subiectiv, cu date false și greșeli diletante ale reportajului, de aceea îi scriela 

25.11.1987  jurnalistului Kronzuker trăgând un semnal de alarmă, prezentând originile dace și 

romane cu influențe slave ale românilor, venirea ungurilor de mai târziu, lupta pentru libertate și 

neatârnare- o scurtă istorie ce justifică oarecum nemulțumirile manifestanților de la Brașovcare 

au fost români și nu de etnie maghiară cum sugera reportajul celor de la ZDF. Un an mai târziu, 

                                                   
1Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001, pag. 94 
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domnii Hurezeanu și Berindei prezintă la Radio Europa Liberă din Munchen un reporaj de 

aniversare a unui an de la acest eveniment , uitând să spună că manifestanții au cântat  

,,Deșteaptă-te, române!” de Andrei Mureșanu, iar acest detaliu care lasă loc speculației că nu 

erau români cei care au manifestat, o determină pe doamna dr. Ana Tătaru să le trimită o 

scrisoare de sesizare2la care nu a primit niciodată răspuns. 

 Evenimentul cel mai des amintit, discutat, interpretat la care nu renunță niciodată, în 

primul volum cel puțin, este legat de Al Doilea Război Mondial și anume hotărârea lui 

Churchill de a ,,vinde” 3România lui Stalin ,,tot așa cum vânduse Hitler Basarabia și Nordul 

Bucovinei” lui Horthy cu câțiva ani înainte. În același timp soldații români mureau cu sutele de 

mii eliberând Transilvania,  Budapesta și Cehoslovacia până în Tatra.  

Acest adevăr, alături de o mulțime de fapte reale, verificabile  cum ar fi acțiunea 

părinților Anei Tătaru de a salva o familie de evrei de la deportare , apoi că pe vremea Anei 

Pauker șefii de securitate erau în majoritate evrei și maghiari , iar românii mureau cu sutele de 

mii,  adesea fără proces la Canal, că oameni nevinovați au suferit, cum a suferit tatăl Anei 

Tătaru, preotul greco-catolic Vasile Tătar,  o îndeamna pe autoare să îi trimită o scrisoare d-lui 

Nestor Rateș, director al secției române de la Europa Liberă din Munchen, pentru a-l 

conștientiza asupra situației grele a românilor, pentru a-l determina să-i acorde respectul cuvenit 

4. 

 Înseptembrie 1989, doamnadr. Ana Tătarutrimite o scrisoare către doamna secretară 

personal a Majestății Sale Regele Mihai I, doamna Lia Constantinescu semnalându-I că într-un 

interviu acordat de M.S .Regele s-a strecurat ,,o greșeală îngrozitoare” în sensul că, vorbind 

despre arestarea lui Antonescu,  nu se pomenește nimic despre cobeligeranță, despre faptul că 

România ,,a fost singura țară din Est care a terminat războiul ca aliată cu puterile din Vest”, iar 

omiterea acestui aspect I se pare inadmisibilă.5 

 O altă sesizare cu privire la cucerirea cu sânge a Transilvaniei de către români,o 

realizează în octombrie 1989, în scris către redacția ziarului ,,Free Romanian”, menționând că 

domnul Rădoiu dezinformează . 

 Tot în octombrie 19896redactează o scrisoare către domnul Nicolas Rădoiu din SUA , în 

care afirmă clar și hotărât că acesta greșește profund când susține că ,,în 1944 România a ales 

partea învingătoare, ceea ce i-a ajutat să recupereze unele teritorii pierdute în 1940”, când , de 

fapt, Hitler a dat lui Horthy fără lupte, în 1940 , Nordul Transilvaniei, pe care soldații români l-

au luat înapoi prin lupte sângeroase în 1944, în timp ce Churchill vindea România lui Stalin. D-l 

Rădoiu îi returnează scrisoarea aceasta. 

                                                   
2Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 200, pag.100 
3Ibidem, pag . 103 
4Ibidem,pag.102-105 
5Ibidem, pag.121 
6Ibidempag.128 
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 Ziarul ,,Free Romanian” din Londra, care aparținea domnului Ion Rațiu alege să nu 

publice această scrisoare considerând-o prea dură. 

 Din dorința de a protesta împotriva neadevărurilor pe care le-a auzit la Radio Europa 

Liberă, printre care ar fi de exemplu afirmațiile din expunerile de istorie a României susținute 

de Matei Cazacu în octombrie 1989, scrie o scrisoare aspră domnilor Nestor Rateș și N. 

Stânișoară de la Europa Liberă din Munchen, în 29 11 1989,  semnalând,de asemenea, scăparea 

din interviul dat de M.S.Regele României unui reporter maghiar legată de modul în care s-a 

încheiat Al Doilea Război Mondial pentru România. Se menționează faptul că Churchill a cedat 

,, influența de 90% a rușilor asupra României în schimbul influenței vestice în Grecia”7 și că se 

încearcă schimbarea datelor istorice. 

 În octombrie 1989, ziarul londonez ,,Românul liber”îi publică scrisoarea către domnul 

Rădoiu, prezentând obiectiv felul în care românilor li s-a luat în 1940 Nordul Transilvaniei, 

comparativ cu modul dureros în care românii l-au luat înapoi în 1944. 

 Această parte sângeroasă din istoria României se regăsește în scrierile Anei Tătaru și 

după Revoluția din decembrie 1989 din România, de exemplu în ,,Scrisoare deschisă către 

tinerii din România”8 care apare în ,,Tribuna”, 8 februarie, 1990, sau răspunsul adresat ziarului 

,,Szabadsag” de la Cluj- Napoca 9situația fiind prezentată așa cum s-a desfășurat: dureros și 

cumplit pentru românii care au trăit între anii 194- 1944, dar și cei de azi care devenim 

conștienți de actele de putere care ne-au hotărât și ne-au direcționat existența. Pentru că nimic 

nu trebuie uitat, mai sunt multe scrisori în care subiectul celui de-Al Doilea Război Mondial e 

reamintit: cea din aprilie 1990, către părintele Simion Felecan10scrisoarea către doamna Lea 

Rosh11, scrisoarea către Doina Cornea 12, sau articole precum ,,Și aceștia-s români?” 13ori ,,. Cel 

care e fără păcat să arunce primul piatra”.14 

 Vorbind în numeroase scrisori despre suferințeledomniei sale, doamnadr. Ana 

Tătaruamintește de un evreu securist pe nume Bainer „care precis a ucis și nenorocit pe mulți 

alții, a emigrat și a fost primit în Vest cu brațele deschise și probabil că i se recunosc la pensie 

anii de muncă din România într-o țară din vest”. Situația nu este singulară -vezi scrisoarea 

adresată domnului Nestor Rateș 15în care susține că „sunt destui români cu numele care în 

România au fost mari ștabi pe posturi politice și de răspundere mare ... care au emigrat sau au 

fugit și aici dau din gură ca mari anticomuniști”... Aceeași idee se regăsește și în scrisoarea 

adresată domnului Ion Rațiu la 09.08.1989  „în prezent și-au mutat fotoliile din România în Vest 

                                                   
7Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001, pag.122 
8Ibidem pag.144 
9 Ibidem pag.154 
10Ibidem pag.182 
11Ibidem pag.187 
12Ibidem pag208 
13Ibidem pag.203 
14Ibidem pag.247 
15Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag.103 
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o mulțime de ștabi”16.În altă scrisoare adresată domanei Nicoleta Mussulis secretara domnului 

Ion Rațiu amintește de un eveniment mai vechi „nu voi uita cât m-a șocat că ați publicat 

fotografia lui Pacepa și cuvintele sale că îl apreciază pe Domnul Rațiu și au nevoie de el 17”. 

Într-o altă scrisoare către șeful serviciului românesc al Europei libere din Washington susține că 

există unii care  „își exprimă mereu și mereu ura împotriva comunismulu,i dar uită că ei au fost 

mari comuniști în România înainte de a alege viața liberă în Vest! ...Tocmai ei care în România 

au fost ajutoarele teribilei Ana Pauker înainte de a deveni  refugiați.”18 Tot domnului Rațiu i se 

adresează într-un articol 19întrebându-se amar: „V-am scris atunci  că m-a șocat să citesc în 

ziarul Dv. că Pacepa V-a scris că ei au nevoie de Dv. și Vă spuneam: oare toți securiștii și 

trădătorii de neam au nevoie de  Dv?” 

 Problema continuității românilor în Dacia traiană este intens dezbătută în corespondența 

Anei Tătaru, întrucât la Europa Liberă aude numeroase neadevăruri prezentate în lecțiile de 

istorie susținute de un istoric pe nume Matei Cazacu. Acesta susținea fără să citeze sursele că 

„la un moment dat Dacia devenise un pământ al nimănui și că masa daco-romanilor era o masă 

amorfă ușor de supus, iar această afirmație ar fi pe placul acelor revanșarzi din Vest”.20Aceste 

fapte îi sunt comunicate domnului Ion Rațiu precizând că istoricul Matei Cazacu „a luat în 

derâdere istorici ca Daicoviciu, a susținut că dacii au fost deportați în Turcia, că Dacia a fost 

pământ al nimănui și se pare gol în sec. IV deja, că masa de daco-romani era inactivă și amorfă 

și ușor de cucerit”.21 

 Cum lecțiile domnului Matei Cazacu au continuat, Ana Tătaru îi adresează o scrisoare în 

octombrie 1989 contrazicând afirmația acestuia cu privire la faptul că „maghiarii au venit și s-au 

așezat în Transilvania”. Tonul scrisorii este ironic și tăios.22 

 Din dorința de a schimba această stare de fapt, le scrie în octombrie 1989 domnulor N. 

Rateș și N. Stânișoară 23de la Europa Liberă vorbind despre intenția d-lui Matei Cazacu de a 

schimba istoria atunci când afirmă că „Ungaria a fost de drept stăpână asupra Transilvaniei, 

pentrucă acolo s-au stabilit ... cică de la început!”, iar în finalul scrisorii adaugă „e o nemernicie 

ce are loc la postul Dv. de radio. Domnul Eugeniu Dinescu de la Free Romanian Londra îi 

răspunde politicos  la scrisorile în care semnalează neadevărurile, apreciind faptul ca fiind 

„dureros dacă nu chiar grav”.  

 În decembrie 1989 lecțiile domnului istoric Matei Cazacu  au fost suspendate, iar acest 

lucru o determină să îi mulțumească domnului N. Stroiescu Stânișoară, director la Europa liberă 

                                                   
16Ibidem pag.112. 
17Ibidem pag.166 
18Ibidem pag.177 
19Ibidem pag.152 
20Ibidem,pag.116 
21Ibidem,pag. 118 
22Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag.126 
23Ibidem pag.127 



7  

Munchen.24 

 Multe dintre scrisorile doamnei dr. dr. Ana Tătaru au legătură cu evenimentele petrecute 

în România în decembrie ‘89. La „Vocea Americii” aude un interviu cu fratele lui Laszlo Tokes 

din Canada care vorbea în termeni entuziaști despre minunata solidaritate a românilor din 

Timișoara cu Tokes.25 

 În decembrie 1989 ne scrie membrilor Consiliului Salvării Naționale pe un ton cald plin 

de respect felicitându-i pentru curajul cu care au luptat.26 

 Pe Monsegnorul Tăutu de la Roma îl mustră în ianuarie 90 pentrucă nu a spus „nici un 

cuvânt de mângâiere pentru miile de mame care și-au pierdut fiii uciși pe la spate de criminalii 

lui Ceaușescu”.27 

În ianuarie  1990 îi scrie domnului Mircea Dinescu felicitându-l pentru curajul cu care a 

luptat în Revoluția din România și pentru felul în care și-a spus punctul de vedere încă din 

timpul lui Ceaușescu.  Un lucru deosebit pe care îl remarcă este faptul că domnul Dinescu nu 

are rude în străinătate care să îl susțină. 28 

Tot în ianuarie 1990 publică o „Scrisoare deschisă către tinerii din România” unde spune 

că „toată suflarea românească și străină vă admiră și vă respectă pentrucă ați eliberat de robie și 

ați ridicat din josnicia umilinței un popor întreg”. De asemenea îi sfătuiește pe tineri să spună 

„NU goanei după averi, după poziții înalte, după căpătuire, după saturația de produse obținute 

cu distrugerea ecologică, NU turismului deșănțat, NU politicienilor împrumutați, care doresc 

adâncirea diferențelor materiale în socienate. NU  șomajului, nu noilor fabrici distrugătoare de 

pădure”.29 

În februarie 1990 îi scrie domnului Rațiu reproșându-i că, în numărul din ianuarie al 

„Românului liber” „nu a apărut măcar un supliment de solidarizare cu Revoluția, de compasiune 

pentru mulțimea celor căzuți, de intenție de ajutor pentru nevoile urgente ale tării. Chiar nimic. 

...Nu pot crede că Dv. nu ați făcut nimic”.30 

 În septembrie 1990 îi scrie șefului serviciului românesc al Europei Libere din 

Washington amintind că „la începutul Revoluției românești, când unii șovini din străinătate 

încercau să interpreteze evenimentele românești drept niște fapte exclusiv maghiare, eu am 

putut auzi întâmplător un interviu al Vocii Americii cu fratele lui Laszlo Tokes din Canada. El 

vorbea despre o colaborare minunată a românilor cu maghiarii”.  

 O altă problemă abordată în scrierile doamnei dr. Ana Tătaru este prezentarea la 

televiziunea bavareză ARD a unei „hărți inexacte a României cu notările minorității 

                                                   
24Ibidem pag.123 
25Ibidem pag.133 
26Ibidem pag.135 
27Ibidem pag.136 
28Ibidem pag. 139 
29Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001 pag. 144-145 
30Ibidem pag. 160 
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maghiare”.31 La această scrisoare i se răspunde 32„vom lua cu siguranță în considerare ... 

observația dvs. despre grafica folosită în studio”. 

 Vorbind despre victime ale comuniștilor 33îi scrie domnului Ion Rațiu relatând 

întâmplările prin care trece tatăl său, preotul Vasile Tătar „tatăl meu, preot de 30 de ani în 

Bistrita, preot de Blaj, târnăvean de origine, numai pentru faptul că a fost un bun preot, iubitor 

de Dumnezeu, și membru în partidul I. Maniu, a fost închis ca teolog la Sopron (Ungaria, apoi 

între 1948 și 1954, de două ori în închisoare (Cluj, Ghela) și la canal, de unde s-a reântors cu o 

gravă boală de inimă, în urma căreia s-a stins în 1956”. Experiența dură de viață a tatălui său 

este amintită în scrisoarea din ianuarie 1990 34 catre Monsignore Tăutu din Roma. Acestuia îi 

atrage atenția că nu a vorbit despre cei căzuți în timpul Revoluției din 1989 și nu pledează 

pentru unirea bisericilor ortodoxă și greco-catolică. Acestuia îi spune că „nu meritați să Vă 

numiți preot român dacă nu pledați pentru împăcarea bisericilor și nu Vă e milă de cei în 

suferință atâția în prezent în România!” 

 Referiri la tatăl ei, care a fost închis și a murit în urma bolilor pe care le-a dobândit în 

inchisorile comuniste, scrie și într-o epistolă către ziarul clujean  Szabadsag35, apoi în scrisoarea 

de răspuns către domnul Nestor Rateș, în scrisoarea adresată preotului Simion Felecan36, dar și 

în scrisoarea către Lea Rosh căreia îi transmite că „tatăl meu a fost preot român și prieten cu 

bătrânul Speter, în Bistrita, str. Andrei Mureșanu 2 (pe timpul acela în anul 1944, Ardealul de 

Nord era sub ocupație maghiară). Unii din familia Speter s-au reântors din deportare ca și 

prietena mea Rene Naftali și pot relata. Și totuși: după ajutorul substanțial ce l-au dat familiei 

Speter, nu au primit nici tata, nici mama, măcar o scrisoare de mulțumiri. Iar eu, când am cerut 

SFAT rabinului din Heidelberg, mi-a răspuns la început că nu mă poate ajuta, nefiind evreică. 

Iar când i-am explicat că nu doresc bani, ci un sfat, pentrucă trăiesc mai demult în Vest m-a 

primit în fața casei lui și, cuviincios, a refuzat orice sprijin pentru mine!” Același subiect se 

regăsește, printre altele, și în scrisoarea către români din septembrie 1990 37. 

 Începând cu anul 1987, imediat după revolta muncitorilor de la Uzina Steagul Roșu din 

Brașov sesizează anumite ecouri în presa din Germania care ar insinua că cei care s-au revoltat 

la Brașov, sunt de etnie maghiară, dar pe fundalul reportajului se auzea melodia cântecului 

românesc ”Deșteaptă-te Române!” .38  În acestă situație, se vede obligată să rememoreze 

evenimente din istoria românilor și începe cu anul 106 când împăratul Traian a cuceritDacia, iar 

pe teritoriul Transilvaniei populația dacă exista deja fără nicio îndoială pe , mai târziu, populația 

                                                   
31Ibidem pag. 134 
32Ibidem pag. 143 
33Ibidem pag. 17 
34Ibidem pag. 136 
35Ibidem, pag. 156 
36Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag. 182 
37Ibidem pag. 222 
38Ibidem pag. 94 
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dacă  s-a amestecat cu cea romană, ulterior adăugându-se o populație de origine slavă.  

 Chiar și azi populația majoritară în Transilvania o constituie românii, la care se adaugă 

unele minorități sași, șvabi, evrei, unguri și secui. Se subliniază că minoritățile „au avut și au 

școlile lor, ziarele, cultura, și trăiesc aproape ca stat în stat”.39 Despre ideea de stat în stat și 

„purificare a liceelor maghiare tradiționale de elevi români”  40 îi scrie și domnișoara L.N. în 

februarie 1990. 

 Înfebruarie 1990 doamna dr. Ana Tătaru trimite un articol amplu ziarului Clujean 

,,Szabadsag” în care amintește niște fapte reale. În nici o țară europeană nu există partide ale 

minorităților „școli confesionale cu altă limbă decât cea oficială există în câteva țări, dar sunt 

susținute de biserici și se urmărește învățarea limbii materne care nu se predă în școlile statului 

... limba, steagul și imnul țării sunt valabile pentru toți locuitorii țării și trebuie știute și 

respectate și nu se trece peste ele; orice post de funcționar se bazează pe limba țării și doar în 

cazurile grele se iau interpreți la rezolvarea de acte”.În altă ordine de idei amintește 41 că 

„germanilor din Ungaria ... li s-a pus în vedere să se numească maghiari. În familii vorbesc 

aproape exclusiv maghiara, și aceasta pentrucă nu au avut școli de predare în limba lor maternă 

...  Toleranța românească e cunoscută în Europa și în lume!Românii nu au cerut 

deznaționalizarea lor sau emigrarea lor. Nu i-au alungat. A insista să se facă  „«stat în stat»”, e 

o atitudine dușmănoasă țării respective”. Profund revoltată de cei care cer școli de profil 

maghiar în România îi scrie în februarie 1990 Domnului Ministru al Învățământului Andrei 

Pleșu. „Am aflat cu stupoare că în școlile de profil maghiar din țară sunt scoși elevii români, 

într-o acțiune de «curățire»”.Deci, se revine, ca pe vremea lui Groza la școli și universități 

numai maghiare și poate la autonomii ce vor aduce ură și dezbinare neânchipuite. Unde în 

Europa se găsesc democrații care să accepte  ca minoritățile să își facă „«stat în stat»”.Unde 

găsiți ca să nu învețe limba țării și să nu o folosească în birouri și în viața de toate zilele?42 

 Tot despre separaționism în Transilvania îi scrie domnului Sorin Cunea de la Europa 

Liberă amintind că „izolare totală ca stat in stat” nu eistă nicăieri în lume nici în America, nici 

în Germania, nici în Anglia, nici în Italia, nici în Franța.43 Același subiect se regăsește în 

scrisoarea către părintele Simion Felecan în aprilie 199044. 

În martie 1190 la Târgu - Mureș s-a iscat un conflict interetnic în urma căruia cinci 

oameni și-au pierdut viața, sute de oameni au fost brutalizați și răniți, iar conviețuirea 

interetnică în Tîrgu - Mureș a fost alterată considerabil pentru o perioadă de timp.Potrivit 

autorităților din România la aceste evenimente aniversare, în mai multe localități din Ardeal, 

                                                   
39Ibidem pag. 95 
40Ibidem pag. 148 
41Ibidem, pag. 155 
42Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag 166 
43Ibidem pag. 168 
44Ibidem pag. 185 
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printre care Satu Mare și Târgu  - Mureș, cetățeni din Ungaria și cetățeni de etnie maghiară din 

România „au arborat, ostentativ, însemne și drapele ungare, au înlocuit inscripții în limba 

română și au instigat populația românească prin lozinci și cântece provocatoare.” 45 

Legat de aceste evenimente doamna dr. Ana tătar îi scrie  doamnei Susanne Conrad de la 

ZDF  Mainz precizând că, în România, maghiarii nu au fost nedreptățiți niciodată, au avut 

dreptul să își folosească limba maternă, au existat secții maghiare la gimnazii, nu au fost 

românizați cu forța. Însă „doresc ungurii din România favoruri diferite, școli exclusiv pentru ei 

și au alungat pur și simplu pe elevii români din gimnaziile cu secții ungurești ... au smuls 

steagul românesc și l-au înlocuit cu cel maghiar”46. În cadrul aceleiași scrisori face o paralelă  

amintind că în timpul revoluției din 1989 românii l-au apărat cu trupurile lor pe pastorul 

maghiar Laszlo Tokes. Aceleiași doamne Susanne Conrad îi trimite o adoua scrisoare 47 făcând 

observația că la ZDF programul II reporterul insinuează că maghiarii ai ajuns în Transilvania 

înaintea românilor și sunt prezentate imagini în care o persoană este bătută cu ciomege pănă 

cade fără să se poată apăra. Reporterii germani afirmă în mod eronat că cel lovit este maghiar și 

ar fi încercat să-și vorbească limba maternă și de aceea a fost maltratat. Că faptele au fost exact 

invers au dovedit-o cercetări ulterioare și faptul se poate verifica și din alte surse „Imaginile 

filmate de un cameraman irlandez au fost redate și comentate până în momentul în care a fost 

dezvăluită identitatea celui bătut chiar și atunci când era căzut la pământ și nu mai mișca: un 

român din Ibănești. Ulterior, analizând filmele prezentate agresorul a fost identificat în persoana 

lui Barabás Ernő. La scurt timp după evenimentele din 20 martie acesta a părăsit România, 

fugind în Ungaria,,.48 Persecutarea românilor aflați în minoritate la Târgu - Mureș îi este 

semnalată părintelui Simion Felecan 49 „de curând a fost o manifestație la Los Angeles pentru 

anexarea Transilvaniei la Ungaria, iar provocările de la Târgu - Mureș au fost întoarse în 

favoarea lor. Abia un reportaj de la TV Germană ARD  a arătat și motivele adevărate: alungarea 

copiilor români din școlile cu secții,  ca să le «„purifice”», să fie doar maghiare și o biserică 

românească arsă de șovini și autobuse arse în care au fost țărani ce se îndreptau spre Târgu - 

Mureș”. Evenimentul de la Târgu - Mureș se regăsește 50 și în scrisoarea adresată domnului 

redactor șef al ziarului Bild din Hamburg, Peter Bartels căruia îi reproșează că a prezentat 

situații eronate în ziarul pe care îl conduce. Se referă aici la o imagine a unui om căzut la 

pământ și în jur oameni cu ciomege. Reporterul afirmă că cel căzut era de origine maghiară iar 

agresorii erau români. Realitatea era exact invers. 

Cu adevărat șocant pentru cititorii din România anilor `90, dar și de acum este articolul 

                                                   
45https://ro.wikipedia.org/wiki/Conflictul_interetnic_de_la_T%C3%A2rgu_Mure%C8%99 
46Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001, pag. 172 
47Ibidem pag. 171 
48https://ro.wikipedia.org/wiki/Conflictul_interetnic_de_la_T%C3%A2rgu_Mure%C8%99 
49Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001, pag. 185 
50Ibidem,  pag. 206 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
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”Cel care e fără păcat să arunce primul piatra„publicat în Mesagerul transilvan în decembrie 

1990.Aici își exprimă îndoiala față de credibilitatea, integritatea morală, faptele și gesturile 

doamnei Doina Cornea-Juhasz care nu ar fi nicidecum o victimă a comunismului așa cum 

pretinde și că ar fi fost conșientă că imaginea românului căzut sub lovituri de ciomag la Târgu-

Mures a fost mistificată dar nu reacționează 51 în nici un fel” și nu a corectat greșeala aceasta 

enormă.  

Într-un articol publicat în ”Tribuna„ în februarie 1990 intitulat ”Scrisoare deschisă către 

tinerii din România„se afirmă că apusul nu e întotdeauna favorabil României și că nu tot ce se 

întâmplă în țările democratice e demn de urmat și că din greșelile lor încă trebuie să învățăm nu 

numai din succesele lor.52 Acceași idee se regăsește în scrisoarea trimisă în exact aceeași 

perioadă domnului Ion Rațiu unde afirmă astfel: „În vreme ce se cocea în Vest desprinderea 

Transilvaniei de România, deja de mulți ani, Dv. cum ați influiențat părerile Apusului? Că 

aceasta V-ar fi fost posibil și prin diplomația de care dispuneți și prin mijloace materiale? (din 

numărul precedent am aflat un lucru aproape șocant: că sunteți miliardar) „.53 

Atunci când vorește despre Apusul care nu e întotdeauna favorabil României, doamna 

dr.dr. Ana Tătaru se referă la intenția unorpersoane din străinătate de a desprinde Transilvania 

de România și de a o da Ungariei. În acest sens afirmă în scrisoarea către Susanne 

Conrad54„manipularea vine din afara țării (vezi manifestările din California, de curând, vezi și 

alte acțiuni care duc în aceeași direcție„. Chiar și doamnei Doina Cornea Juhasz îi reproșează, 

printre altele că,  „ești mai mult în străinătate decât acasă și muncești intens pentruca poporul 

român să n u primească ajutoarele minime care i se cuvin, deși a fost cobeligerant cu țările 

democratice în al doilea război mondial, 1944-1945, dar donat de ele lui Stalin!„55Totuși nu a 

făcut nimic pentru a sprijini poporul român și interesele sale„n-ai iubit și nu iubești însă oamenii 

și pe români!”56 Îi mai reproșează acesteia că, deși are soț de etnie maghiară nu face nimic 

pentru buna înțelegere a românilor și maghiarilor de la Târgu-Mureș, de ce nu  recunoaște că în 

România etniile germană și maghiară au avut întotdeauna dreptul să își folosească limba 

maternă și să aibă o cultură proprie, au avut cursuri în limba maghiară la universități de renume 

cum puține țări au, deci ar fi putut susține cauza României în vestul Europei „Dacă iubești 

prietenia între români și maghiari având în familie un soț maghiar, de ce nu militezi pentru bună 

înțelegere, pentru colaborare, pentru studiu împreună, nu pentru izolare, despărțire și 

naționalism șovin?”57 

 În ceea ce privește relația pe care o are cu postul de radio Europa Liberă, doamna dr.dr. 

                                                   
51Ibidem pag. 249 
52Ibidem pag.146 
53Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001 pag. 160 
54 Ibidem pag. 173 
55 Ibidem pag. 209 
56 Ibidem pag. 214 
57Ibidem pag. 212 
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Ana Tătaru trece prin diferite etape, în sensul că are în anii `85 un respect pentru munca celor 

care lucrează acolo pe diferite posturi, fie redactor fie spicher, le face observații mai ales 

referitor la accentul celor care prezintă diferite materiale vorbind o românească „deformată”58 

pentruca după revoluție să treacă de la aceste observații strict legate de limba română la acuze 

mult mai grave59„Dv.încurajați cercurile șoviniste dornice de noi teritorii și bogăție, care au 

răspândit confuzie și dezbinare. Dv. încurajați și tot timpul ați încurajat furtul de materie 

cenușie, cea mai bună din țările mici și sărace!Niciodată nu v-ați gândit că asemenea fapte 

înseamnă aproape să ucideți acele țări”.60 Tot celor de la Europa Liberă le reproșează în 

articolul  numit„Încă un «cal troian» în România? Un birou permanent al postului «Europa 

Liberă»la București?” că „ au dovedit zeci de ani atașament față de Ungaria și față de felul cum 

e văzută acolo problema Transilvaniei și a minorităților maghiare și secuiești din România și 

continuă susținut pe această linie”.61 Tot aici afirmă că „în timpul revoluției – deși  EL nu a scos 

în evidență frăția românilor cu minoritățile, mai ales maghiarii –, totuși a decis să ajute prin 

comunicările transmise, însă abia după ce au primit ordin de sus din Washington”.62 

 Cu privire la emigrare, adică la plecarea românilor în străinătate are întotdeauna aceeași 

părere: românii care își iubesc țara trebuie să rămână aici unde s-au născut, să muncească aici și 

să contribuie la creșterea și menținerea prestigiului României peste hotare. În mu lte din 

articolele și scrisorile domniei sale, observăm o atitudine de condamnare a celor care în țară au 

fost mari ștabi comuniști, au emigrat în vest și au fost acceptați. În rândul acestora se numără 

personalități precum: Pacepa, Doinea Cornea Juhasz dar și Ana Blandiana. Acestora le 

reproșează atitudinea duplicitară: au trăit în România pe timpul comunismului și au acționat 

abia împotriva acestuia abia atunci când s-au știut la adăpost: Pacepa abia după ce a plecat din 

țară, Doina Cornea Juhass abia după ce  la conducerea URSS a venit Mihail Gorbaciov, iar fiica 

Doinei Cornea era deja căsătorită cu un om politic francez, deci avea susținere din străinătate și 

era deja la vârsta pensionării. „Când eram colege la universitate, nu te-am auzit o singură dată 

să aperi politicește pe vreun coleg sau student. Nu te-am auzit nici să-ți exprimi credința în 

Dumnezeu, cum a făcut o colegă de-a dumitale, care a suferit pentru asta. ... NU ai criticat 

comunismul niciodată ... și așa s-a putut ca fica dumitale să se poată căsători cu un străin și să 

poată merge în Franța ... deci ai tăcut chitic, ca toți și n-ai luptat chiar deloc!”63 

 În articolul numit „Despre «victimele» care se plimbă sau rămân  în străinătate”64 în care 

vorbește despre problema emigrării și oameni care nu pleacă din motive politice „ci din dorul de 

căpătuială, de câștig urgent și poate și din dorul de a vedea lumea„ susține că, acești emigranți 

                                                   
58 Ibidem pag. 65 
59 Ibidem pag. 177 
60Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001 pag. 180 
61 Ibidem pag. 215 
62 Ibidem pag. 216 
63Ibidem pag. 211 
64 Ibidem pag. 236 
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sunt ”TRĂDĂTORI, pentrucă dovedesc că nu-și cinstesc neamul și țara care i-au crescut, le-au 

dat pregătire pentru viață în mod gratuit”. 

 O atitudine de dezaprobare are față de Ana Blandiana ( Otilia Coman Rusan) și soțul 

acesteia Romulus Rusan pe care îi consideră nesinceri și relatează că la un seminar organizat de 

Sami Damian la Universitatea din Heidelberg în octombrie `90doamna Ana Blandiana ar fi 

afirmat că „ e politiciană și i s-au oferit în România posturi foarte aproape de președenția țării!!! 

Dar pe care le-a refuzat pe motiv că a simțit că se construiește un neocomunism și ea e evident  

anticomunistă”. În același articol se susține foarte clar că Ana Blandiana nu și-a exprimat 

niciodată opiniile anti comuniste înr-un mod care să îi atragă sancțiuni de orice natură din partea 

regimului comunist din România. În cadrul aceluiași seminar se afirmă că „Românii din 

străinătate sunt solidari cu « rezistența» din țară și că vor ajuta ca străinătatea să intervină și să 

ajute România numai dacă  își schimbă atitudinea actuala conducere!”65.În finalul aceluiași 

articol se precizează că nu doar persoane precum Doina Cornea, Ana Blandiana și Remus Rusan 

au făcut deservicii Romnâniei ci și lingvista Tatiana Slama Cazacu„actiunile Anei Blandiana 

(Otilia Coman Rusan) s-au extins în anii ce au urmat, acțiuni cu totul antiromânești, în 

străinătate, culminând cu participarea la un film dușmănos României, în care ea a denigrat și 

jignit poporul român (cf. Protest, articolul meu din 1991).Ca dânsa procedează și o alta victimă 

a comunismului, lingvista Tatiana Slama Cazacu, care se plima anual în străinătate, dar acum, la 

congresul de lingvistică de la Graz 1993, după ce a criticat «limba de lemn» comunistă, s-a 

declarat victima comunismului! E nu numai revoltător ci foarte dureros că asemenea femei se 

numesc românce!66” 

 În viziunea doamnei dr. Ana Tătaru felul în care este privită  în mod nedrept România în 

Vest, ca o țară comunistă, în care românii au încercat să ia teritorii care nu le apațin  de drept, ne 

referim aici la problema Transilvaniei și a Ardealului de Nord, ar fi putut fi schimbat de 

acțiunile anumitor personalități care au ales, din diferite motive, să nu se implice în polemici din 

care imaginea lor ar fi fost oarecum lezată. Printre aceștia sunt domnuul Ion Rațiu care ar fi 

putut sprijini România din străinătate  prin sfaturi bune  ce ar fi contribuit la îmbunătățirea stării 

politice sau materiale a românilor. Acesta ar fi avut mijloacele necesare pentru a sprijini 

financiar România în diferite moduri, în diferite perioade de după Revoluția romănă din 1989 și 

totuși nu a făcut acest gest.„E miliardar, dar nu am auzit să fi făcut nici un act de domație pentru 

poporul român (copii, familii de eroi, bătrâni, etc.). După informațiile ce circulă în țară, a 

contribuit la actele anarhice din  Piața Universității, iar de curând a cerut Guvernului român să 

demisioneze”.67 Spre finalul anului`90, atitudinea față de domnul Ion Rațiu este total schimbată 

și i s-ar părea cinstit ca acest politician român să dea dovadă de patriotism și sinceritate. I se 

                                                   
65Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag. 238 
66 Ibidem pag. 240 
67Ibidem pag. 243 
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reproșează că trăiește în lux, are o viață lipsită de griji și nevoi, ar putea să ajute chiar și doar cu 

sfaturi românii aflați în țară, însă alege să rămână un politician vestit care  nu se lasă copleșit de 

necazurile celor din jur. De aceea,pe un ton ironic doamna dr.dr. Ana Tătaru concluzionează în 

finalul articolului „«Adevărul» și «patriotismul» domului doctor Ion Rațiu„ că „aș sugera să i se 

ia toate privilegiile de care dispune în țară și să i se «permită»să doneze eleganta sa locuință 

pentru scopuri umanitare, de ajutorare a celor vrednici, dar săraci în românia, și să locuiască și 

dânsul într-un apartament modest. Iar capitalul să-l pună la dispoziția țării, să ajute astfel 

redresare economică”. Domnul Ion Rațiu ar fi putut ajuta România și printr-o altă modalitate: 

prezentarea unor astecte pozitive din  viața socială, economică și politică a României pubicând 

articole favorabile acestei țări în ziarul  „Free Romanian” din Londra, însă acestea sunt 

insuficiente și uneori sunt publicate scrieri și fotografii ale unor persoanlități controversate cum 

ar fi: Ion Mihai Pacepa, fapt sancționat de nenumărate ori în articolele și scrierile doamnei Ana 

Tătaru.68 Ca o previzune a vremurilor care au să urmeze îi transmite domnului Ion Rațiu „veți 

rămâne în amintirea oamenilor ca un miliardar care a crezut că poate cumpăra o țară ... dar care 

nu a înțeles nevoile poporului ... Dv. ați fost diplomat român și puteați cu banii și cu influiența 

Dv. să luptați pentru dreptarea românilor, aceea de a vi se recunoaște cobeligeranța cu USA, 

URSS și Anglia! ... Să Vă dea Dumnezeu să Vă lumineze mintea, cum vă spuneam în ultima 

mea scrisoare, ca să ajutați, în fine, POPORUL ROMÂN”.69 

 Preotul Simion Felecan din Munhen știa din scrisorile doamnei doctor Ana Tătarucă 

aceasta a fost persecutată, iar tatăl dumneaei a murit în urma bolilor dobândite în închisorile 

comuniste .70 Din aceeași scrisoare trimisă în martie 1990 preotul Simion Felecan a aflat în mod 

clar detalii privind hotărârea lui Churchill de a lăsa România sub influența lui Stalin în proporție  

de 90% în schimbul Greciei.Preotul ortodox a aflat că doamna Doina Cornea, pe care a lăudat-o 

într-o predică ținută de domnia sa, a „tăcut deci de ani, că altfel nu putea intra în contact cu 

francezii, nu putea rămâne la catedra, nu putea să își « câștige» un ginere francez, nu putea să i 

se permită fiicei ei  să meargă în Franța căsătorită, etc, și-a ridicat glasul, într-o vreme când 

comunismul era în decădere, când Gorbaciov venise la putere, când noile idei de libertate 

pătrundeau peste tot și când tiranul din România dădea voie și la scriitori să viziteze vestul. 

...Ultimul act al ei a fost să stopeze ajutoarele din motiv că în țară nu e încă democrație ... Doina 

a semănat sămânța răului cu pretenția ei de universitate separată ungurească la Cluj”.71 Părintele 

Simion Felecan a fost informat cu privire la evenimentele de la Tărgu – Mureș din 1990 și a 

știut încă de atunci adevărul asupra acelor fapte. 

 Doamna Ana Tătaru îi dă un sfat de bun simț: să nu se lase influiențat de falșii patrioți și 

                                                   
68Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag. 192 
69Ibidem pag. 193 
70Ibidem pag. 182 
71Ibidem pag. 186 
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prin puterea pe care o are să crească prestigiul României în străinătate. „Dar Dv. trebuie să 

rămâneți Român cu conștiința mepătată românească, iar atunci când vedeți cât de grav greșesc 

acești așa ziși enoriași să-i combateți măcar cu duhul blândeții! ... nu vă fac dojană, ci doresc să 

vă trezesc omenia pe care o aveți și de care ați dat dovadă.Așa să vă ajute Dumnezeu.72 

 O altă persoană care ar fi putut schimba în bine societatea românească de după decembrie 

1989 este Monsignore Tăutu din Roma căruia îi scrie în 31.12.1989 reproșându-i că nu a spus 

nici un cuvânt de mânâiere pentru mamele care și-au pierdut fii în Revoluție și nici un cuvânt de 

împăcare cu Biserica ortodoxă. În final îi spune „ Dumnezeu să Vă ierte! Eu Vă iert, dar nu Vă 

Voi uita niciodată!”73 

 Redactorii și spicherii de la Radio Europa Liberă ar fi putut schhimba în bine imaginea 

României în străinătate prezentând în mod obiectiv și nedistorsionat Revoluția din 1989 și 

manifestările de la Târgu – Mureș din 1990. Pe aceștia îi sfătuiește „ APĂRAȚI ADEVĂRUL și 

nu vă lăsați să fie manipulat  în detrimentul faptelor eroice  ale  miilor care au fost uciși. 74 În 

termeni foarte duri se adresează printr-un articol din 1990 șefului serviciului românesc al 

postului de radio Europa Libera Washington scriindu-i astfel: „Dv încurajați cercurile șoviniste 

dornice de noi teritorii și bogăție care au răspândit confuzie și dezbinare. Dv. încurajați și tot 

timpul ați încurajat așa numitul « drept uman de a emigra», în spatele căruia ați încurajat furtul 

« materie cenușie », cea mai bună din țările mici și sărace! Niciodată nu v-ați gândit că 

asemenea fapte înseamnă aproape să ucideți acele țări! Dv. încurajați dreptul minorităților de a 

învăța în limba lor materna, ceea ce e în ordine.Dar Dv. descurajați școlile cu secțuii diferite, de 

români, de germani, unguri, care încurajează prietenia nu izolarea! Acelați dispreț pe care-l 

manifestați fașă de nevoile poporului român, este oglindit și în felul cum e vorbită limba română 

EL din Munhen: unii dintre spicheri își permit – fără pic de respect față de limba română -  să 

schimbe accentele și intonația cuvintelor  ... Ce ar fi sa deveniți mai umani și buni? Și să dați 

poporului român sentimentul că nu e singur și că nu mai e umilit în propria lui țară, tocmai prin 

ceea ce dv. le cereți, și anume încurajarea izolării și discordiei unor naționalități, în locul 

cooperării și al prieteniei? Folosiți zilnic cuvinte mari! Dar faptele mari sunt necesare!”75 

 Imediat după Revoluția română din 1989, popoarele vecine, cele din Europa vestică în 

special au avut mari așteptări de la România,  în sensul că era de așteptat ca într-o perioadă 

scurtă de timp de abia un an  să dispară urmele comunismului complet, situația economică să fie 

vizibil îmbunătățită, oamenii să își schimbe tottal gândirea.  Această schimbare profundă  nu se 

putea realiza într-o perioadă așa de scurtă de timp, iar doamna dr.dr. Ana Tătaru a înțeles 

situația, spre deosebire de alte persoaneintens mediatizate în România care aveau altă viziune. 

                                                   
72Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001 pag. 187 
73Ibidem pag. 137 
74Ibidem pag. 133 
75Ibidem pag. 181 
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Pentru că schimbarea în bine întârzia să apară doamna Doina Cornea a făcut un gest neașteptat 

prezentat astfel în volulul 1 „fac mari deservicii tocmai poporului pe spinarea căruia au dus-o 

bine atâția ani ... cererea Doinei Cornea ca România să nu primească ajutoare din Vest, ca și 

cererea identică recentă a unui grup de așa ziși români din Munhen”. 76 

 Un fost redactor al ziarului „Scânteia tineretului” pe nume Sami Damian ajunge în 

Germania, își schimbă numele Druckmann și „deși nu a profesat înainte ca profesor și nici nu 

are doctorat în limba română” devine lector de română la Heidelberg și organizează în 

octombrie 1990 un seminar  de romanistică. Aici sunt invitați printre alții și „Ana Blandiana 

despre care domnul Druckmann afirmă Ana Blandiana e «politiciană»  și i s-au oferit în 

România posturi foarte aproape de președenția țării ... Dar care le-a refuzat, pe motiv că a simțit 

că se construiește un « neocomunism » și ea e, evident, anticomunistă”.77 

 La finalul anului 1990, doamna Ana Tătaruîncercasedeja pe toae căile și prin toate 

mijloacele să îmbunătățească imaginea României și a poporului român în lume. Foarte receptivi 

în acest sens au fost oamenii obișnuiți care i-au citit articolele, dar și persoane cu influență în 

mass-media care au luat atitudine punând capăt dezinformării și împrăștierii de inexactități și 

neadevăruri. 

 

  În penumbra faptelor, pelicula oamenilor și a umbrelor 

  

Paul Goma  ( 1935), scriitor român contemporan, născut în Basarabia, este un altfel de  dizident, 

care spre deosebire de dr. Ana Tătaru s-a înscris în P.C.R. la vârsta de 33 de ani  și a acționat cu 

convingerea că România poate fi schimbată pornind din interior adică încercând să modifice 

convingerile altor membri de partid.  

„A fost arestat în noiembrie 1956, acuzat de „tentativă de organizare de manifestație 

ostilă”.[necesită citare] În martie 1957 a fost condamnat la doi ani de închisoare corecțională, pe 

care i-a executat la închisorile Jilava și Gherla. Ulterior, a fost trimis cu domiciliu forțat 

în Bărăgan, la Lătești, azi Bordușani, din județul Ialomița, unde a rămas până în 

1964.Neputându-se reînmatricula în anul III la Institutul „Mihai Eminescu”, în vara anului 1965 

a dat din nou examen de admitere la facultatea de filologie a Universității din București.În 1971, 

a fost propus pentru a fi exclus din PCR, în care se înscrisese în august 1968, din cauza publicării 

integrale a romanului „Ostinato” în RFG, la editura Suhrkamp, pe care cenzura i-l ciopârțise în 

țară. Un an mai devreme, Goma la Radio Europa Liberă fuseseră citite fragmente din romanul 

său Ușa (noastră cea de toate zilele).În martie 1977, a publicat în revista „România literară” un 

scurt articol, « Pământ de flori», în care se referă la urmările dezastruosului cutremur de pământ 

de la 4 martie 1977.În 1977, Goma a reușit să trimită la postul de radio occidental Radio Europa 

                                                   
76Prezentă la datorie-faptelor unei românce, editura Clusium Dovezi ale Cluj Napoca, anul, 2001pag. 237 
77Ibidem pag.238 
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Liberă o scrisoare deschisă în care cerea guvernului României respectarea drepturilor omului în 

România. Scrisoarea a fost difuzată de postul de radio. În consecință, a fost permanent urmărit, 

apoi arestat și bătut de Securitate. Însă, fiind bine cunoscut în Occident și repertoriat de 

organizația neguvernamentală împotriva încălcării drepturilor omului, Amnesty International, 

Goma nu mai putea fi judecat și condamnat fără a stârni proteste în străinătate”.78 

 În anul 1977 Paul Goma cere printr-o scrisoare deschisă guvernului României să se 

respecte drepturile omului și în țara noastră. Aceasta scrisoare a fost citită în direct la postul de 

radio Europa liberă. 

„Paul Goma catre Pavel Kohout și Nicolae CeaușescuCătre Pavel Kohout și camarazii săi 

Mă declar solidar cu acțiunea voastra. Situția voastră este și a mea; situația Cehoslovaciei este – 

cu deosebiri nefundamentale – și a României. Trăim, supraviețuim în același Lagăr, în aceeași 

Biafra (capitala: Moscova). Voi, cehii și slovacii, ați avut un ’68; polonezii un ’56, un ’71 si un… 

mereu; germanii de est au avut Berlinul și au un Biermann. Noi, românii, nu avem asemenea 

repere. Dar nu totdeauna suferința este direct proporțională cu intensitatea strigătului de revoltă. 

Voi (ca, de altfel, polonezii, germanii de est, ungurii, bulgarii), voi sînteti sub ocupație rusească; 

noi, românii, ne aflăm sub ocupație romanească – la urma urmei, mai dureroasă, mai eficace 

decât una straină. Trăim cu toții sub același calcii (iar calcii nu mai are nevoie de calificative). 

Aceeași lipsă de drepturi elementare, aceeași batjocorire a omului, aceeși nerușinare a minciunii 

– peste tot. Peste tot: sărăcie, haos economic, demagogie, nesiguranță, teroare. Ciomag-Căluș-

Corupție – iată (în limba română) cei trei C cu care cei doi C ne-au împins concetățenii, pe scara 

istoriei, cu zeci, sute de ani îndărăt.Însă, iată, s-a dovedit (si se va dovedi, în continuare) că se 

poate lupta împotriva degradării programatice la care este supus omul, la noi, în „socialismul“-

stalinist.Cuvânt-Condei-Conștiința (coincidența in limba romană, alți trei C…) au tulburat 

digestia celor care, în numele nostru și „pentru binele nostru“, ne-au calcat în picioare, ne-au pus 

să înalțăm piramide, ne-au întemnitat, ne-au pus călus (pe care nu ni l-au scos, decât pentru a ne 

permite să strigăm cuvinte-de-multămită), ne-au ucis. Digestia le-a fost tulburată și am 

convingerea că nu doar atât: întreruptă pentru totdeauna. Și nu pentru ca țelul nostru, cauza 

noastră sânt drepte – atâtea alte cauze drepte au fost înfrânte –, ci pentru ca arma noastră este 

Cuvântul, cel mai tăios decât sabia. Sabie rusească la voi; sabie romanească (indigenă, daco-

romană – la urma urmelor, sabia fraților noștri) la noi, îi România, asupra noastră, a românilor – 

sabia va fi obligată să intre la loc, în teacă. Poate pentru măruntul, nesemnificativul motiv ca o 

ideologie care, pe de o parte, pretinde că se află in slujba omului, iar, pe de alta, taie capul 

omului nu are nici o legătură nici cu ideea, nici cu omul.Sânt alături de voi, cehi, slovaci, unguri, 

polonezi, germani. Alături de voi se află, sufleteste, mulți, foarte mulți intelectuali români, chiar 

dacă nu-și alătură semnatura lor semnăturii mele. (Paul GomaBucuresti, ianuarie, 1977).79 
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Această primă scrisoare a alui Paul Goma a fost citită la postul de radio Europa Liberă 

Munchen în anul 1990.Au urmat însă și alte scrisori către Nicolae Ceaușescu, președintele 

României, scrisori care au dus la plecarea sa în străinătate la finalul aceluiași an.  

,,Domnului Nicolae Ceaușescu Palatul Regal, Bucuresti,, Domnule CeaușescuMă adresez 

Domniei Voastre, în disperare de cauză. Sânteți ultima speranță a mea. Iată motivul: De o lună de 

zile, de când, la Praga, a fost dată publicității Charta ’77, nu mai am liniște – sânt convins: nici 

Dumneavoastră. Iată – mi-am zis –, în sfârșit, glasul rațiunii se face auzit: oameni responsabili, 

iubitori de țară, devotați socialismului, cer, nu răsturnarea guvernului (cum pretind rauvoitorii), 

ci aplicarea legilor existente, atât a celor interne, cât și a convențiilor internaționale semnate, 

deci, acceptate de către guvernul lor. Și, din moment ce atâția oameni și-au pus semnătura pe 

aceasta cerere, înseamna, logic, că nu au ceea ce cer – altfel, n-ar cere. și de ce nu au – ceea ce 

cer? Răspunsul este simplu: pentru că Cehoslovacia nu este o țară liberă, nu este independentă; 

Cehoslovacia a fost ocupată de trupe străine care au impus ocupaților o politică straină. Cetățenii 

nu se bucură de drepturile înscrise în Constituția țării lor – ca să nu mai vorbim despre cele 

cuprinse în Charta Drepturilor Omului sau în Actul Final al Conferintei de la Helsinki.Ca 

doleanțele semnatarilor Chartei ’77 au fost determinate de cauze reale, serioase – și ce poate fi 

mai real, mai serios, decât omul? – o dovedește componenta grupului care a inițiat această 

acțiune: nici picior de capitalist, nici urmă de mare-proprietar sau de membru al vreunui partid 

fascist – nu: cei care au redactat Charta ’77 se declara socialiști, unii sunt activiști de frunte, ba 

chiar membri ai guvernului comunist al lui Smrkovski, oameni care au vrut și vor, pentru țara lor, 

o orânduire dreaptă, democratică.,,80 

,,Domnule Ceaușescu, De o luna de zile, de când, la Praga, a fost data publicității Charta 

’77, mă străduiesc să-mi conving cunoscuții să se solidarizeze cu acțiunea cehilor și slovacilor. 

Dar fără succes. Unii au refuzat net, recunoscând cinstit că asta – adica solidarizarea – cade sub 

articolul cutare al Codului Penal; alții nu cunoșteau articolul pe dinafară, dar cunoșteau, pe 

dinauntru, Securitatea; alții, ceva mai curajosi, s-au declarat gata să semneze o scrisoare de 

solidaritate, dar indescifrabil; în fine, alții mi-au propus sa mai asteptam nițel, să vedem 

rezultatul-la pauză: dacă acțiunea chartistilor reușește, atunci poate ne pică și nouă, românilor, 

ceva din cuceririle cehilor, dacă nu, atâta pagubă, râmânem noi fără cuceriri, dar și fără 

consecintțele pe care cehii le vor trage. Va rog să mă credeți că atitudinea concetățenilor noștri 

m-a mâhnit profund: toți vecinii noștri se mișca, iși cer drepturile ce li se cuvin, pâna și rușii 

(care stim noi cine sânt ei…) strigă în gura mare, că ei sint neliberi, că drepturile lor sint călcate 

în picioare. Numai noi, românii, tăcem. Și așteptăm. Să ni se dea totul de-a gata. Românii noștri 

se gândesc numai la ceea ce vor pierde dacă va află Securitatea, nu la ceea ce vor câștiga – în 

ciuda Securității.Un cunsocut, un Escu pur-singe, m-a jignit de moarte – și nu numai pe mine. 
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Știti ce mi-a zis? Zice:– Domnule, dumneata te agiți într-un anume fel și vrei sa faci anumite 

chestii care nu sânt specifice românului – deci nu ești roman!– Cum, așa?, zic eu, atins la tricolor. 

Este adevărat, bunicul dinspre tata era macedonean (Goma), bunica dinspre mama, grecoaică 

(Cuza), e adevărat că mai am și ceva sânge de polonez de la bunica dinspre tata – dar ce contează 

sângele-care-apă-nu-se-face? Contează că eu mă simt roman. Pentru că m-am născut în România 

(județul Orhei), pentru că limba mea maternă este româna, pentru că pe bunicul dinspre mama îl 

chema Popescu și pentru că (iar cu asta i-am închis gura!), pentru că închisorile mi le-am făcut 

aici, pe sub pamântul patriei mele iubite!– Bine, bine, să zicem că esti român, a cedat Escu. Dar 

te comporți ca un ne-roman!Ei, și m-am înfuriat rău de tot și i-am zis-o de la obraz:– Daaa? Dar 

de Ceaușescu ce mai zici? Și el e ne-roman? Ba e foarte româan, cu toate acestea, în 15 august 

1968, s-a dus la Praga, să-l asigure pe Dubcek de solidaritatea românilor. Și, deși român, a 

condamnat, de la balcon, cu vehemență, invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la 

Varșovia și a zis că ce-au făcut ele, trupele, este o mare rușine si ca să nu se mai repete chestia 

asta, că-i de rău! Uite-așa, i-am zis. La care el, Escu: 

– N-ai decât să-i ceri lui Ceaușescu ce-mi ceri mie: semnătura pe scrisoarea de solidaritate cu 

cehii! – așa mi-a zis. Domnule Ceaușescu, Înteleg că înalta Dumneavostră semnatură nu va 

accepta niciodată să se așeze lângă semnătura unui simplu cetățean – și încă a unui scriitor (și 

acela fără talent). Dar chiar dacă se va întâmpla aceasta minune, ce se poate face numai cu doua 

semnături? Ar putea semna și soția mea, dar situația nu se va schimba: dacă s-au găsit 30 de 

unguri, atunci, proporțional, ar fi nevoie de 90 de români semnatari. Hai 50. Macar 10. Dar de 

unde atitia? V-am mai spus: romanii se tem de Securitate. Rezulta ca, în România, doi inși nu se 

tem de Securitate: Domnia Voastră și cu mine. Dar, după cum v-am mai spus: numai doua 

semnături… Există însa o soluție: solidarizarea individuală – eu am și expediat o scrisoare cu 

semnatura mea autografă. Numai ca gestul meu nu va imprastia teama concetatenilor nostri de a 

se alatura celor care cer drepturi – la urma urmei – și pentru noi, românii. Cu totul, dar cu totul, 

alta va fi situația dacă Domnia Voastră ar trimite o asemenea scrisoare, o declarație de susținere a 

Chartei ’77. Sânt ferm convins; milioane de romani vă vor urma exemplul și se vor solidariza și 

ei cu cehii și slovacii.Făcind acest lucru, veți arăta că sânteti consecvent cu declarațiile făcute în 

1968, veți dovedi că, într-adevăr, luptați pentru socialism, pentru democrație, pentru omenie. 

Asta, în primul rând. În al doilea, Romania se va putea prezenta la Conferința de la Belgrad cu 

fruntea sus.Cu speranta,Paul Goma, București, februarie 1977”.81 

 Într-o altă ordine de idei, Paul Goma publică  în anul 2002 un eseu intitulat „săptămâna 

roșie 28 iunie – 3 iulie sau Basarabia și Evreii” în care încerca să  prezinte ca fiind justificate 

acțiunile soldaților români care au ucis sute de mii de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, scriere în urma căreia primește numeroase acuze de anisemitism. Patru ani mai târziu 
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acest eseu al lui Paul Goma este dur sancționat de către Leon Volovici în „The Report on the 

Romanian Holocaust and it s Consequences” Antisemitism  international, no. 3-4, 2006, p.107. 

 Spre deosebire de Paul Goma doamna dr. Ana Tătaru, a repetat în nenumărate rânduri în 

corespondența domniei sale cu preotul Simion Felecan (1990 sau cu doamna Lea Rosh (1990) că 

este împotriva oricărei idei sau acțiuni naționaliste, șovine sau antisemite, ba mai mult, familia 

din care provine s-a expus unor riscuri enorme atunci când în timpul celui de-al 

doilearăzboimondial a ajutat o familie de evrei să emigreze în America evitând astfel deportarea 

și uciderea acestora. Cu toate că a ales să își ajute semenii indiferent de origine sau naționalitate, 

doamna Ana Tătaru a fost anchetată la Cluj de un securist pe nume Bainer, de origine evreu așa 

cum precizează în cartea „Prezentă la datorie – dovezi ale faptelor unei românce” apărută la Cluj- 

Napoca Editura Clusium, anul 2001, pagina 182.  

 Activitatea desfășuratăde doamna dr. Ana Tătaru a fost apreciată de contemporanii săi, de 

oameni care au înțeles munca domniei sale și au apreciat  efortul depus pentru a așeza poporul 

român, istoria acestuia și cultura sa într-o lumină favorabilă, aspect care reiese din numeroasele 

scrisori de apreciere  pe care le-a primit în anul 1990  (paginile 147, 148, 149, 150, 151). 
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