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Partea invizibilă a istoriei, cea de după culise, cu 
rolul ei esențial în mișcarea faptelor și evenimentelor 
istorice, constituie una dintre preocupările majore ale 
profesorului universitar Gheorghe Baciu. 

Sceptic la mesajul oficial sau la cel emis din peri-
metrul istoriei oficiale, Gheorghe Baciu, distins medic 
legist din Republica Moldova, în profilul meseriei că-
reia îi consacră cu mult devotament întreaga sa activi-
tate profesională, este atent la detalii, la mesajul crip-
tic, la factologie, la ceea ce se dorește a fi inoculat din 
perspectiva subconștientului prin intermediul meca-
nismului sibilic. În lucrarea de față, autorul a prezentat 
un itinerar al ideaticii medicinei legale, abordate prin 
prisma experienței colective, precum și a celei indivi-
duale. Pornită de la instinctele naturale, de supravie-
țuire, istoria lumii a înregistrat cazuri dramatice, de 
înlăturare fizică a unor comunități întregi sau a unor 
lideri formali și neformali, a acelora care prezentau 
pericol pentru adversari sau care ar fi umbrit perso-
nalitatea altora. 

Gheorghe Baciu face mai mult decât o analiză ar-
gumentată a cazurilor de asasinare a unor personalități 
istorice, el evaluează profilul moral al biografiei umane, 
ceea ce prezintă omul în esență, pornind de la forma lui 
biologică de supraviețuire și finalizând cu cea a asasi-
nărilor, omuciderilor premeditate, ca acțiuni extreme 
de înlăturare a adversarilor. Or, această dimensiune 
este expusă cu convicțiune în recenta apariție editoria-
lă a profesorului universitar Gheorghe Baciu.

Biografiile unor personalități sunt învăluite de 
mistere, iar uneori sunt mistificate și ascunse publicu-
lui larg pentru mai multe decenii sau chiar secole (cum 
este cazul lui A.S. Pușkin, V.I. Lenin, I.V. Stalin ș.a.). 
Acest fapt provoacă, volens-nolens, speculații, reevalu-
ări, dispute științifice antrenate în mai multe domenii 
ale cunoașterii. Din această perspectivă, medicul legist 
Gh. Baciu se prezintă ca justițiar în arta argumentării 
științifice sau a lansării unor ipoteze, care ar putea crea 
turnuri în reevaluarea subiectelor abordate. 

Autorul selectează biografiile pornind de la im-
pactul personalităților în istoria universală și în cea 
națională. Principiul de abordare, de altfel, este ales 
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anume din această dimensiune: a spațiului mare, apoi 
spațiul respectiv  se îngustează și devine ancorat în cel 
național (vezi biografiile Ruxandei Lupu, Antioh Can-
temir, Nicolae Iorga ș.a.). 

Asasinările sau biografiile trucate, potrivit cerce-
tărilor efectuate de Gh. Baciu, ar putea fi clasificate din 
perspectiva dușmanului intern sau al celui extern, al 
dușmanului imaginat, al propriului dușman, al duș-
manului provocat etc. Concluzia esențială a lucrării 
este că la intersecția marilor evenimente istorice se 
constată și mari tragedii, asasinate, biografii mistifi-
cate. Deseori s-au construit biografii pe seama altor 
biografii, s-au creat mituri ale părinților-fondatori ai 
statelor, s-au șlefuit biografii de eroi sau viceversa, s-au 
diminuat și falsificat biografii. 

Profesorul Gheorghe Baciu ne demonstrează 
cu lux de amănunte că schimbarea civilizațiilor nu a 
modificat însăși esența naturii umane. Omul a rămas 
același. Mai mult ca atât, posibil că asistăm la noi for-
me de activizare a maleficului uman. Acesta e mesa-
jul criptic pe care ni-l transmite cu o mare acuratețe  
Gheorghe Baciu.


