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Ca stat, România o să dispară în 
următorii ani. Poate că o să fie 
vorba despre zece ani, poate o să 
fie douăzeci de ani. Dumnezeu 
ştie! Eu doar constat! În orice caz, 

sper să nu fiu atât de ghinionist să şi apuc să 
trăiesc momentul.  
Termenul medical care ar descrie cel mai 
bine situaţia în care se găseşte România 
se cheamă autofagie. Adică procesul de 
consumare a propriilor ţesuturi de către 
un organism supus inaniţiei.  România se 
mănâncă pe Ea însăşi, de azi, de ieri, de 
curând, cu foarte mare poftă, de vreo şase 
ani. Iar cel mai mult îi place să-şi distrugă 
sistemul imunitar.  

Moartea recentă a celor doi piloţi militari este 
doar unul dintre exemple. De ani buni, se ştie 
că Armata Română nu mai are avioane cu 
care să-şi îndeplinească misiunile, indiferent 
dacă este vorba despre apărarea Ţării sau de 
respectarea angajamentelor NATO.  
Zeci de militari au pierit sau au fost mutilaţi 
în teatrele de operaţiuni, unde au fost trimişi 
să lupte  pentru interesul naţional  decis de 
politicienii noştri, marionete jalnice ale altor 
interese. Însă, dacă în război este normal să 
moară militari, este total aberant ca militarii 
să îţi moară acasă, pentru că îi obligi să urce 
în sicrie zburătoare sau să se antreneze cu 
o tehnică de luptă de două ori mai bătrână 
decât ei.  
În momentul de faţă, România lasă impresia 
că se zbate să atingă un record sinistru: 
acela de a avea mai mulţi militari morţi  pe 

frontul  subfinanţării de acasă, decât pe cel 
din pustiul afghan. Şi nu este vorba numai 
despre avioane. Cu doar câteva zile în urmă, 
am avut un caz în care un tânăr tanchist a 
murit după ce i-a explodat muniţia defectă în 
mâini. Mai avem şi cazul din vară, când mai 
mulţi militari au fost arşi cu combustibil de 
rachetă. Şi câte altele despre care se ştie sau 
asupra cărora s-a păstrat tăcerea. 
Din păcate, situaţia nu se va schimba atât 
timp cât vom avea politicieni care consideră 
că, dacă suntem în NATO, nu mai avem 
nevoie de Armată, atât timp cât la Comisia 
de Apărare din Camera Deputaţilor va fi 
preşedinte un autodidact care şi-a încheiat 
studiile la un liceu industrial, atât timp cât 
Academia Naţională de Apărare va scoate pe 
bandă rulantă doctori în ştiinţe militare din 
ministrese sau amante de potentaţi ai zilelor 

noastre. Poate că ar mai trebui amintit şi 
faptul că, în prezent, Armata este condusă de 
un amiral impostor, o fantoşă care probabil 
nu mai ştie nici ce este ochiul lui Nelson. 
Şi  de către o caricatură tristă de ministru, 
care primeşte stele pe epoleţii reevaluaţi mai 
repede decât clipeşte inteligent în timp ce, ca 
nicăieri în lume sau în istorie, îşi decorează 
superiorii cu “Onoarea Armatei”.  
Vremurile când Ţara era apărată în izmene şi 
în cămaşă au trecut de mult. Dar până nu vor 
înţelege asta şi conducătorii noştri, militarii 
vor fi buni doar să defileze la sărbători 
naţionale, în timp ce dau onorul celor care îi 
condamnă la moarte. În cel mai fericit caz, 
au privilegiul de a fi aduşi acasă în sicrie 
de plumb şi parte de onorurile militare din 
Ghencea. În rest, un şut în turul uniformelor 
ponosite, pentru că sunt nişte nesimţiţi.

Anul I Numărul  30 
săptămânal independent 
apare în fiecare vineri
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harghiteni	
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Trecură alegerile prezidenţiale din 2009 
şi UDMR ajunse, din nou, la guvernare. Aşa 
că Laszlo Borbely preia, în noul Guvern Boc, 
portofoliul Mediului şi Pădurilor. Asta prin 
decembrie anul trecut. 
Povestea pe care o spun se întâmplă în februarie 
2010. Un lucru banal, la prima vedere. Se face o licitaţie 
pentru darea în administrare a ariilor protejate. Totul, cum 
ziceam, banal, până aici. Numai ca Direcţia Silvică Mureş 
începe să avertizeze Prefectura, Parlamentul etc. Că s-a 
făcut un mare abuz. continuare >pag.	02

„Cred cu tărie că suntem o naţie reuşită”, a spus răspicat Adrian 
Papahagi, director de programe la Fundaţia Creştin- Democrată şi 
consilier al ministrului de externe Teodor Baconschi, la Întâlnirile 
ziuaveche.ro:

România nu mai poate fi condusă ca până acum, agenda noastră 
nu mai poate fi setată doar de zona cea mai defavorizată, cea mai 
manipulabilă şi cea mai vulnerabilă a societăţii, care poate fi adusă 
la vot cu autocarul, care poate fi mituită cu găleata.
Pariez acum că în 2014 lumea va aştepta un alt tip de discurs, iar cei 
care în 2014 vor reedita discursul din 2009 vor fi marii perdanţi
În 2004, România avea nevoie de Băsescu. În 2014 România s-ar 
putea să aibă nevoie de altceva. Nu trebuie însă uitat că Teodor 
Baconschi este un om devotat lui Traian Băsescu. Dacă va avea 
ocazia, va continua proiectul Băsescu.
Traian Băsescu este animalul politic perfect. Are un instinct 
extraordinar, pe care adesea nu îl înţelegi, vede cu câteva mişcări 
înainte, e absolut surprinzător.
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“Faptul că Traian Băsescu 
este aşa cum este  
ne-a ferit de multe lucruri”

Editorial

România autofagă
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Teatrul	românesc	
suferă,	cum	suferă	
toată	societatea	
românească	
Actorul Viorel Păunescu spune într-un interviu 
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Practic, majoritatea fondului forestier al 
judeţului Mureş, 83%, a fost transferat 
către o entitate privată din judeţul 
Harghita, fără ca ea să fi administrat în 
prealabil păduri din judeţul Mureş.  
Mai mult decât atât, suprafeţele 
gestionate de Ocolul Silvic Gheorgheni, 
privatul care a câştigat licitaţia despre 
care vorbim, se află deja în arii protejate 
care sunt în mare măsură defrişate, 
iar Ocolul Silvic privat este cercetat 
în diverse dosare aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti din Miercurea 
Ciuc şi Piatra Neamţ, după cum susţine 
Prefectura Mureş.

Faza e că nu ocolul, în integritatea 
sa, este periculos pentru pădurile ţării. 
Suspect este, cu deasupra de măsură, cel 
care-l conduce. Din actele pe care le-am 
obţinut de la Parlament, omul care diri-
jeză Ocolul Privat, pe numele său Melles 
Elod, are atâtea dosare penale pe rol, de 
când conducea ocolurile statului, cum 
rar s-a văzut. De aici vine şi întrebarea? 
Cum să dai  135.000 de hectare de pădu-
re pe mâna unui asemenea om? 

Borbely faţă cu Abuzurile

Pe 27 aprilie 2010, convocat la Comi-
sia pentru cercetarea abuzurilor, corup-
ţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţi-
lor, ministrul Borbely a promis că la şase 
luni de la acordarea administrării va de-
clanşa un control de substanţă. Susţi-
nând, normal, că legea e lege. Iar dacă 
găseşte că Ocolul lui Melles nu e în regu-
lă, va lua măsuri.

În urma discuţiilor cu ministrul, 
membrii comisiei au hotărât, în unani-
mitate :

• sesizarea conducerii Consiliului 
Superior al Magistraturii cu solicitarea 
comunicării situaţiei dosarelor soluţi-
onate (sau aflate în curs de soluţiona-
re) de către Parchetul de pe lângă Înalta  
Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Har-
ghita şi Parchetul de pe lângă Judecăto-
ria Gheorgheni în perioada anilor 2004-
2009, având ca obiect infracţiuni silvi-
ce sau retrocedări ilegale, precum şi ex-
ploatări ilegale de masă lemnoasă din 
zonele de economie forestieră de pe raza 
unităţilor de parchet susmenţionate.

• să se aştepte expirarea termenului 
de şase luni de la încheierea contractului 
de administrare, ca apoi organele abilita-
te să efectueze controlul la Ocolul Silvic 
Privat Gheorgheni, iar după finalizarea 

acestuia, comisia să fie informată asupra 
concluziilor desprinse. Astfel, membrii 
comisiei vor putea aprecia asupra opor-
tunităţii etapelor ulterioare ale analizei 
în această speţă.

Dom’ ministru,  
ceva rezultate?

Socotind că cele şase luni cerute de 
ministru au trecut, pe 2 septembrie am 
adresat Ministerului Mediului următoa-
rea solicitare, în conformitate cu Legea 
544/2001 privind liberul acces la infor-
maţiile de interes public:

„Domnule ministru, la discuţiile pe 
care le-aţi avut în data de 27 aprilie 2010 
cu membrii Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a 
Camerei Deputaţilor, aţi afirmat că după 
şase luni de la atribuirea în administra-
re a ariei naturale protejate ROSCI0019 
Călimani-Gurghiu şi SPA0033 Depresiu-
ne şi Munţii Giurgeului către Ocolul Sil-
vic Privat Gheorgheni veţi iniţia un con-
trol de fond asupra capacităţii respecti-
vului Ocol de a administra cele 135.000 
hectare de pădure şi veţi lua măsuri în 
consecinţă.

Întrucât cele şase luni au trecut, vă 
rugăm, domnule ministru, să ne comu-
nicaţi rezultatele controlului şi, eventu-
al, măsurile pe care le-aţi luat. Vă mul-
tumim!”.

Mediul: mai încolo!

La câteva zile distanţă, am primit 
de la Direcţia de Comunicare urmă-
torul răspuns: „Ca urmare a solicită-
rii dumneavoastră, înregistrată în ca-
drul Direcţiei de Comunicare cu nr. 
60326DC/06.09.2010 privind furnizarea 
unor informaţii în baza Legii 544/2001 
cu privire la rezultatele controlului de 
fond asupra capacităţii Ocolului Silvic 
Privat Gheorgheni şi măsurile luate în 
urma controlului, vă comunicăm că în 
prezent acest control se află încă în deru-
lare, iar în momentul finalizării vă vom 
transmite în cel mai scurt timp posibil re-
zultatele raportului de control”.

Au trecut două luni şi rezultatele con-
trolului tot nu ne-au mai parvenit. 

Vine, vine 
infringementul?

Merită menţionat că Direcţia Silvică 
Mureş, participantă la licitaţie, a contes-
tat decizia Comisiei de Evaluare a Dosa-
relor de a acorda punctaj câştigător Oco-

lului condus de ing. Melles Elod. Iată ce 
spunea atunci ing. Vasile Miculi, direc-
torul Direcţiei: „D.S. Mureş ca subuni-
tate a R.N.P.- Romsilva, aflată în subor-
dinea Ministerului Mediului şi Păduri-
lor, nu înţelege cum o comisie a minis-
terului nu ne recunoaşte capacitatea de 
a administra o arie protejată de impor-
tanţă comunitară atât de vastă. Nu pu-
tem explica faptul că nu se acordă ad-
ministraţia unei Direcţii Silvice, prin-
tre cele mai mari din ţară, care dispu-
ne de resursele logistice şi umane cali-
ficate, care are contracte de colaborare 
prin însăşi statutul său de funcţiona-
re cu Academia Română, Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice şi se acor-
dă administrarea ariilor protejate unui 
ocol silvic cu o activitate cel puţin în-
doielnică şi care nici măcar nu este am-
plasat în interiorul ariei. Menţionăm că 
desemnarea acestor arii protejate co-
munitare este rezultatul administră-
rii fondului forestier de către instituţia 
noastră, în spiritul conservării durabi-
le a pădurilor, fapt cu care contracandi-
datul nostru nu se poate lăuda... Atribu-
irea administrării Sitului de Importan-
ţă Comunitară Călimani-Gurghiu aces-
tei entităţi reprezintă un risc major pen-
tru iniţierea unor noi proceduri de in-
fringement în baza viitoarelor rapoarte 
către Comisia Europeană”. 

Performanţele  
lui Melles Elod

Miculi a transmis, de asemenea, că-
tre toate instituţiile statului sesizate in-
formaţii şi materiale care evidenţiau ac-
tivitatea OS Gheorgheni.

De exemplu. În urma unui control 
al Gărzii de Mediu, în 2003, ing. Melles 
Elod este înlocuit din funcţia de şef al 
Ocolului Silvic Gheorgheni pentru: ne-
glijenţă în serviciu, având în vedere mo-
dul în care a efectuat întocmirea acte-
lor de punere în valoare a doborâturilor 
de vânt din pădurea proprietate priva-
tă Lăzarea şi modul în care a coordonat 
eliberarea autorizaţiilor de exploatare 
a foilor de însoţire a materialului lem-
nos; neurmărirea aplicării Ordinului se-
cretarului de stat al Pădurilor privind 
preluarea suprafeţelor nepuse în pose-
sie de Comisia locală Gheorgeni pentru 
aplicarea Legii fondului funciar, favori-
zând crearea de mari pagube prin delic-
te silvice proprietarilor de păduri ce nu 
preluaseră suprafaţa de pădure în baza 
legilor de retrocedare; întocmirea a 10 
acte fictive de punere în valoare a unui 
volum de 42.440 mc, fără să reconstitu-

ie limitele proprietăţilor afectate de do-
borâtură etc.

În final, conducerea de atunci a Mi-
nisterului Agriculturii, Pădurilor şi Dez-
voltării Rurale împreună cu ROMSILVA 
au luat măsura desfiinţării Ocolului Sil-
vic de Stat Gheorgheni.

Dosarele lui Melles Elod

Comisia pentru cercetarea abuzuri-
lor a Camerei a identificat şase dosare 
penale în care Melles Elod era cercetat 
în 2004-2005, iar Consiliul Superior al 
Magistraturii a comunicat aceleiaşi co-
misii că, între 2006 şi 2008, pe numele 
lui Melles Elod organele de urmărire pe-
nală au mai deschis trei dosare.

Grofii şi Verestoy

Haideţi să vedem ce zice şi presa mu-
reşeană. Iată câteva pasaje din artico-
lele publicate, sub semnătura lui Vlad 
Mureşan, de „Cuvântul liber”, din 13-14 
mai 2010:

 “Trecerea recentă a pădurilor de la 
Ministerul Agriculturii la Ministerul 
Mediului, condus de Borbely Laszlo, a 
fost o greşeală incomensurabilă a guver-
nanţilor noştri de la Bucureşti, se pare 
prea departe de Transilvania şi de pro-
blemele cu care se confruntă populaţia 
din această zonă, fiind totuşi arhicunos-
cute pretenţiile revendicative aberante 
ale descendenţilor unor aşa-zişi nobili, 
care au trăit cândva aici şi care, încă de 
după Revoluţia din 1989, acţionează, 
prin diverse mijloace oculte, pentru a 
intra în posesia a zeci de mii de hectare 
de terenuri, în majoritate acoperite cu 
vegetaţie forestieră, din judeţele Mureş 
şi Harghita.

Miza reprezentanţilor moştenitori-
lor foştilor grofi maghiari Banffy, Ke-
meny, Elteto, Bethlen ş.a., pentru că de 
ei este vorba, o reprezintă peste 50.000 
de hectare de terenuri împădurite din 
judeţul Mureş, revendicate în urma 
apariţiei Legii 247/2005 privind refor-
ma în domeniul proprietăţii imobilia-
re, aceştia obţinând, în anul 2007, o su-
prafaţă de aproximativ 30.000 de hec-
tare în baza unor sentinţe controversa-
te pronunţate de instanţa Judecătoriei 
Reghin. (…)

Ordinul nr. 55 din 20.01.2010 (în baza 
căruia s-a făcut licitaţia despre care vor-
bim - nota ziuaveche.ro) prevede, inex-
plicabil, că dobândirea dreptului de 
administrare a Parcului Natural Defile-
ul Mureşului Superior atrage încredin-
ţarea automată şi a administrării situ-

lui Natura 2000, compus din situl Că-
limani-Gurghiu (fără suprafaţa care se 
suprapune peste Parcul Naţional Că-
limani) şi situl Munţii şi Depresiunea 
Giurgeului, ceea ce înseamnă că, în fi-
nal, suprafaţa atribuită în administrare 
este de peste 136.000 de hectare.

În fapt, prin acest act normativ, Bor-
bely Laszlo decide ca acea entitate care 
va câştiga licitaţia, organizată la Minis-
terul Mediului şi Pădurilor, pentru atri-
buirea în administrare a ariilor proteja-
te amintite, va deţine controlul decizi-
onal asupra tuturor lucrărilor ce se vor 
realiza în interiorul unor suprafeţe îm-
pădurite ce se suprapun, culmea, chiar 
peste terenurile solicitate în instanţă 
de către moştenitorii fostelor familii de 
grofi maghiari. A ce miroase, dragi citi-
tori/alegători? (…)

Un alt artizan al acestui adevărat 
«tun» dat statului român, cu repercusi-
uni negative greu de anticipat, se pare 
că ar putea fi parlamentarul Verestoy At-
tila, care urmăreşte de multă vreme să 
se extindă cu tăierile de păduri şi în ju-
deţul Mureş, după ce, de mai multe ori, 
autorităţile de mediu i-au respins solici-
tările de avize şi autorizaţii pentru ex-
ploatare forestieră la graniţa judeţelor 
Harghita şi Mureş. (…)

De altfel, Verestoy Attila cunoaşte 
că, în zona masivelor montane Călimani 
şi Gurghiu, pădurile au fost mai puţin 
exploatate, datorită faptului că se află 
situate într-o arie naturală protejată, iar 
infrastructura rutieră este slab dezvol-
tată, parlamentarul iniţiind, anterior, 
mai multe proiecte de reabilitare a dru-
mului ce leagă localităţile Gheorgheni, 
din judeţul Harghita, cu localitatea Lă-
puşna, din judetul Mureş, demersurile 
lui fiind respinse pe motiv de încălca-
re a normelor legale ce protejează ari-
ile naturale.

În această situaţie, suntem siguri că 
Melles Elod îşi va da cu uşurinţă accep-
tul pentru exploatarea masei lemnoase 
de către Verestoy Attila în perimetrul 
atribuit în administrare Ocolului Silvic 
Privat din Gheorgheni”.
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Cum a dat ministrul mediului  
83% din pădurile Mureşului pe 
mâna unor şmecheri din Harghita
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Linia	de	miră

	 	 	 	 	 	 Succesul	unui	preşedinte

Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Generalul-maior John Custer, şeful 
contrainformaţiilor militare americane, 
a confirmat telespectatorilor americani 
procesul de recrutare a unor tineri 
arabi de către organizaţiile teroriste 
care acţionează pentru a repurta 
victoria în Războiul Sfânt dus împotriva 
necredincioşilor. Conform estimărilor 
acestui serviciu de intelligence, Yemenul 
este ţara care adăposteşte acum cea 
mai mare ameninţare teroristă la adresa 
comunităţii internaţionale. 

Născut	în	America

Anwar  al-Awlaki, omul considerat din 
acest punct de vedere cel mai periculos, 
a văzut lumina zilei în SUA. El s-a remar-
cat ca un cleric islamic radical. Calitate în 
care a şi fost invitat la Pentagon, la câteva 
luni după producerea faimoaselor aten-
tate din 11 septembrie 2001, pentru o în-
trunire confidenţială, prevăzută ca parte 
a unui program special pentru cetăţenii 
americani de credinţă islamică. 

Ulterior s-a descoperit că al-Awlaki îi 
cunoştea pe unii dintre teroriştii care au 
pregătit transformarea unor avioane de 
pasageri americane în virtuale bombe, 
cu efectele devastatoare din 11.09.’01. 

Cu ei a corespondat prin e-mail, aşa 
cum a procedat şi cu maiorul  Malik Na-
dal Hasan, care şi-a ucis 12 colegi şi a rănit 

alţi 30 la baza militară de la Fort Hood. Şi 
tot Awlaki a menţinut legătura cu Umar 
Farouk Abdulmutallab, nigerianul care a 
eşuat în tentativa sa de a detona explozi-
vul din plastic, plasat în lenjeria sa inti-
mă, pe timpul zborului efectuat de o ae-
ronavă a companiei Northwest Airlines, 
de la Amsterdam spre Detroit, pe 25 de-
cembrie 2009. Umar a fost instruit, într-o 
bază al-Qaida din Yemen, ca să tragă cu 
diferite categorii de armament şi să pre-
gătească bombe improvizate, cu ajutorul 
direct al lui... Awlaki.

Iată motivele pentru care preşedinte-
le SUA a aprobat operaţiunea vizând li-
chidarea lui Awlaki. 

Obiectiv	ratat

Michael Chertoff, expert în securita-
tea internă, afirmă că a devenit o practi-
că infiltrarea din timp a elementelor te-
roriste în Statele Unite, unde se obişnu-
iesc cu felul de a fi al americanilor, pen-
tru a depista astfel breşe de ordin organi-
zatoric, care să le permită apoi acţiuni te-
roriste eficiente. 

În momentul de faţă, instructori din 
cadrul Forţelor Speciale Americane an-
trenează mii de militari yemeniţi în cu-
noaşterea şi utilizarea tehnicilor de lup-
tă antiteroriste. 

Concomitent, Pentagonul a declanşat 
o operaţiune proprie de lichidare a tero-
riştilor refugiaţi pe teritoriul yemenit. În 
acest scop, în ultimul an, de pe navele mi-

litare americane situate în largul coas-
telor Yemenului au fost lansate rachete 
împotriva taberelor de antrenament ale 
al-Qaida. 

Mai mult, pe 30 octombrie a.c., pre-
şedintele Yemenului, Abdullah Ali Saleh, 
a refuzat ca în noaptea respectivă să fie 
desantate subunităţi ale Forţelor Speci-
ale Americane la Al Gouf, unde există o 
bază a liderului Ibrahim Hassan al-Asiri, 
considerat principalul suspect în pregă-
tirea coletelor cu exploziv. 

Bun	pentru	inimă!

John Brennan, asistentul preşedinte-
lui Barack Obama pentru securitatea in-
ternă a SUA şi antiterorism, este de păre-
re că descoperirea unor colete cu potenţi-
al exploziv în două aeronave având drept 
destinaţie Statele Unite confirmă pericu-
lozitatea activităţii al-Qaida pe teritoriul 
yemenit. Din ordinul preşedintelui Oba-
ma, s-a declanşat o investigaţie pentru 
depistarea celor care au iniţiat această 
acţiune teroristă. 

Este clar că nu este vorba de acţiuni 
izolate, femeia yemenită arestată şi fiica 
sa fiind doar desemnate să pună pache-
tele la poştă, pentru două sinagogi din 
Chicago. 

Teroriştii au înmagazinat o substan-
ţă extrem de volatilă, precum pentrito-
lul tetranitrat - unul dintre cei mai puter-
nici explozivi cunoscuţi la ora actuală – în 
cerneala utilizată de imprimantele unor 

calculatoare obişnuite, ca să nu fie detec-
tată la scanarea coletelor. 

Pentru medicii de specialitate, ace-
eaşi substanţă este folosită ca vasodila-
tator, în tratamentul anumitor afecţiuni 
ale inimii.

90%!

John Brennan a dezvăluit că meri-
tul descoperirii intenţiilor al-Qaida revi-
ne serviciului saudit de informaţii, care 
a semnalat prezenţa coletelor în calele a 
două avioane aflate deja în zbor, preci-
zând unde vor face acestea escală, cine 
le-a expediat şi pe ce adrese. 

“Călcâiul lui Ahile” în sistemul de se-
curitate internă este ceea ce indica pos-
tul de televiziune CBS şi confirma Bren-
nan. 90% dintre coletele cu conţinuturi 
diverse, care sosesc pe calea aerului în 
SUA, prin intermediul avioanelor Cargo, 
nu sunt scanate, existând proceduri dife-
rite de control, cum ar fi verificarea prin 
sondaj, ceea ce arată pericolul de a fi fo-
losit în continuare acest flux pentru tri-
miterea de alte încărcături explozive, dar 
şi necesitatea de a schimba actualele pro-
ceduri laxe de securizare a mărfurilor ve-
nite din alte state. 

Fiind întrebat direct, fără menaja-
mente, de celebra jurnalistă Christia-
ne Amanpour, dacă acum Statele Unite 
au asigurată securitatea necesară, John 
Brennan a răspuns fără să clipească: 
„SUA au, de la o zi la alta, o securitate tot 

mai sporită, fiind în măsură să facă pa-
şii necesari pentru a răspunde recentelor 
ameninţări ale al-Qaida, care încearcă să  
penetreze sistemul nostru defensiv”.

Faptul că sunt utilizate modalităţi tot 
mai ingenioase de a crea breşe în securi-
tatea internă americană arată puterea de 
adaptare a reţelei teroriste la controalele 
complexe instituite până acum. 

Identificare

Cui foloseşte această hărţuială mo-
dernă, organizată de al-Qaida contra Sta-
telor Unite? Probabil statului arab, obiş-
nuit să ţină în şah trupele americane, cât 
mai departe de frontierele proprii. Motiv 
pentru care  sprijină, în toate formele po-
sibile, mişcarea talibanilor din Afghanis-
tan. Susţine financiar militanţii al-Qaida 
din Irak, care pe 2 noiembrie a.c. au reu-
şit cel mai grav atentat organizat în Bag-
dad, cu 120 de morţi şi 300 de răniţi, prin 
detonarea bombelor din 19 maşini-cap-
cană amplasate special în cartierele şiite. 
Încurajează avântul războinic al mişcării 
Hezbollah, în Liban, contra Israelului. 

Numele acestei ţări l-a rostit pe 
2.11.2010, în faţa Comitetului pentru Secu-
ritate şi Afaceri Externe din Knesset, şeful 
intelligence-ului militar israelian, genera-
lul-maior Amos Yadlin, care, într-un brie-
fing de rămas bun, la încheierea mandatu-
lui său în acea funcţie, a precizat că Iranul 
este cea mai mare ameninţare pentru exis-
tenţa Israelului. Implicit a SUA.

Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Când îi este recunoscătoare o naţiune 
demnă unui şef de stat puternic? Când 
o salvează de la un dezastru economic, 
militar sau politic. 

Până aici, nimic deosebit. Diferenţa spe-
cifică începe când unul dintre cei care suge-
rează soluţii dezirabile pentru un preşedin-
te nu este un component al echipei sale, ci 
un jurnalist precum David Broder, decanul 
Corpului de presă din Washington DC. 

De mai bine de un an, editorialele pe 
care Broder le publică în ediţiile de dumi-
nică ale cotidianului „Washington Post” au 

atras atenţia celor care nu îi împărtăşesc vi-
ziunea politică. 

Mai precis, obstinaţia cu care el revine 
asupra probabilităţii unui conflict apropiat 
între Statele Unite şi Iran. 

Dar, când inamicii săi se aşteptau mai 
puţin, rezultatul alegerilor parţiale din 
SUA, desfăşurate pe 2 noiembrie a.c., pare 
să confirme previziunea lui David Broder. 

Cu o poziţie consolidată a republicanilor 
în Congres - la Camera Reprezentanţilor ei 
deţinând o majoritate confortabilă -, preşe-
dintele Barack Obama poate avea un alt tip 
de dialog cu autorităţile iraniene, astfel în-
cât, pe parcursul anilor 2011-2012 el să reac-
ţioneze doar la presiunile celor îngrijoraţi 

de întărirea cercurilor radicale din Orien-
tul Mijlociu, care propagă, tot mai accentu-
at, necesitatea Războiului Sfânt contra ce-
lor ce nu au convingeri islamice. 

Escaladarea tensiunilor, anticipează 
Broder, va accelera pregătirile pentru răz-
boi. Aşa se va crea cadrul favorabil creşte-
rii economice. 

Probabil că nici  o minte lucidă nu îl va 
acuza pe preşedintele Barack Obama că in-
cită naţiunea americană la război, pentru 
a fi reales. Dar americanii vor fi instinctiv 
alături de el, deoarece percep Iranul drept 
cea mai mare ameninţare la adresa socie-
tăţii lor. Dacă Obama reuşeşte să tempere-
ze, pe căi paşnice, ambiţiile nucleare ira-

niene, va fi privit drept garantul unei lumi  
sigure, unul dintre cei mai de succes pre-
şedinţi din toată istoria SUA. De fapt,  
David Broder brodează inteligent doar în 
privinţa  promovării ideii că un război cu 
Iranul  este curând posibil. O raţiune ce jus-
tifică, în ochii opiniei publice, măsuri meni-
te a restarta economia americană, sub pre-
textul asigurării Forţelor Armate ale SUA  
cu toate dotările necesare unei campanii 
militare extrem de dificile. 

O strategie care poate fi excelentă până 
vine momentul în care ori se declanşează 
războiul, ori se ajunge la o soluţie diploma-
tică. Cu o economie proprie pusă deja pe pi-
cioare.

Cine	hărţuieşte	Statele	Unite?	



La rândul ei, Biserica trebuie să înţe-
leagă că noi nu suntem un competitor. 
De altfel, noi cu toţii suntem Biserica, 
toţi cei care suntem credincioşi, fiindcă 
Biserica nu se reduce la ierarhi şi la cler, 
aşa cum statul nu se reduce la demnitari 
şi funcţionari. Cu toţii facem parte din 
acest stat, iar cei mai mulţi dintre noi fa-
cem parte din Biserică. 

Să înţeleg că aţi avut oarece 
contacte cu Biserica Ortodoxă şi...?

A.P.: Teodor Baconschi are relaţii ex-
traordinar de bune cu majoritatea mem-
brilor Sfântului Sinod. Are o relaţie pri-
vilegiată cu Patriarhul Daniel, are o re-
laţie personală cu mulţi dintre ierarhii 
diverselor Biserici. Iar noi cu toţii sun-
tem foarte apropiaţi de Biserică.

Biserica, fireşte, poate să aibă anu-
mite suspiciuni atunci când dinspre lu-
mea politică cineva abordează un dis-
curs care se revendică de la valorile creş-
tine. Poate să suspecteze o manipulare 
electoralistă, cum s-a întâmplat de atâ-
tea ori. De atâtea ori am văzut oameni 
politici care nu prea sunt duşi la biseri-
că, dar care, în perioada electorală, erau 
toată ziua la hramuri, la Sf. Parascheva, 
la Nicula, la Sf. Dimitrie…  În fine, peste 
tot vedeai politicieni care îşi făceau cru-
ci până la pământ.

De data asta este vorba despre un di-
alog sincer între oameni de credinţă, în-
tre oameni care acţionează în viaţa pu-
blică. Este vorba de un dialog bazat, în 
sfârşit, pe respect, nu pe mită electora-
lă, nu pe beneficii de imagine ilegitime 
şi cred că vom consolida această  relaţie 
de încredere. 

PDL ar trebui să răspundă 
şi zonei naţionaliste

Aş vrea să vorbim despre 
relaţionarea dintre fundaţie şi 
Institutul de Studii Populare... Vă leagă 
relaţia cu PDL?

A.P.: Relaţia noastră nu este numai 
cu un partid. Interesul nostru este ex-
trapartinic, dar nu neapărat transpar-
tinic. Foarte mulţi oameni de afaceri 
s-au înscris în fundaţia noastră. Lucru 
rar, fiindcă oamenii de afaceri de regu-
lă sunt reticenţi faţă de lumea politică. 
Avem susţinere şi din partea  unor oa-
meni care nu doresc să se implice în via-
ţa de partid. Majoritatea dintre noi nu 
facem parte din nici un partid. 

Repet: fundaţia noastră îşi propune 
să promoveze viziunea creştină despre 
om şi societate în acţiunea politică. Vrea 
să creeze un corp de doctrină, să reînvie 
o tradiţie care a existat în România şi 
să răspundă năzuinţelor unei mari părţi 
a românilor, care cred în Iisus Hristos, 
care se recunosc în valorile creştine, în 
viziunea despre om a creştinismului şi 
care cred că e nevoie de alt tip de a face 
politică. Acesta este scopul nostru.

Dar să revin la întrebarea dvs. Insti-
tutul de Studii Populare (ISP) este alt-
ceva. Institutul de Studii Populare este 
fundaţia oficială a PDL. Eu fac parte din 
ISP, sunt director adjunct acolo, şi cu-
nosc foarte bine scopul acestui institut. 
ISP are menirea să fie creuzetul doctri-
nar al partidului, iar PDL este un partid 
mare, care acoperă un spaţiu legitim şi 
vast pe piaţa ideilor politice. El acope-
ră tot spectrul conservator, apropiat de 
creştinism, tot spectrul unui liberalism 
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clasic, care nu se mai recunoaşte în PNL. 
Şi, de ce să ne ascundem, PDL ar trebui 
să răspundă şi zonei naţionaliste lăsate 
libere de PRM.

PDL ar trebui, după părerea mea, să 
se numească Partidul Popular. Să re-
nunţe la trandafir, eventual să adopte 
albastrul, culoarea caracteristică pen-
tru dreapta europeană. Lucrul acesta, 
încet, încet va fi înţeles. PDL e un par-
tid care trebuie să se redefinească. E un 
partid care suferă de un deficit major de 
imagine în clipa de faţă. Parţial îl meri-
tă, parţial nu, fireşte, fiindcă e un partid 
aflat la guvernare într-un moment difi-
cil. E inevitabil ca el să se erodeze. 

ISP are menirea de a transforma toa-
te aceste sensibilităţi, dintre care unele 
se exprimă în interiorul partidului, al-
tele în afara partidului, în doctrină şi în 
politici publice.

Noi ne propunem să acoperim zona 
creştin-democrată; există o zonă puter-
nică liberală în PDL reprezentată de Va-
leriu Stoica, de Cristian Preda, de alţi 
oameni. Există şi o zonă mai de stân-
ga, care ar putea să se reorienteze spre 
zona creştin-socială şi care e o moşteni-
re a vechiului PD. Poate cu timpul, acest 
partid va putea să capteze şi o parte din 
electoratul derutat de discursurile naţi-
onaliste. PDL ar trebui să corespundă în-
tregului centru-dreapta. Este inevitabil 
un partid care are vocaţia de a constitui 
o largă platformă populară, mai degra-
bă decât un partid monolitic. În PDL se 
întâlnesc mai multe curente, mai multe 
sensibilităţi, şi acesta ar fi rolul ISP: să le 
adune pe toate şi să le dea o voce coeren-
tă, pe care să o transmită apoi partidu-
lui. Mai este însă mult de lucru.

Tranziţia  
s-a terminat

Cum procedăm cu actuala clasă 
politică, mai există vreo şansă? Cum 
vedeţi schimbarea ei?

A.P.: Aş răspunde optimist: până şi 
tranziţia a trecut. Toată această etapă 
de regăsire după colapsul unui sistem 
ilegitim şi intrarea într-un alt sistem 
de valori cred că a ajuns la capăt. Sun-
tem membri ai NATO, suntem membri 
ai UE. Ce urmează? Ştiam în ’90, în ’96, 
mai ales după ce a venit Emil Constan-
tinescu la putere, cam în ce direcţie tin-
dem. Aveam un proiect de societate, de-
venit în cele din urmă un proiect non-
partizan, care ne unea. Vom intra şi în 
Schengen în câteva luni. Aparţinem ire-
versibil Occidentului. Ce urmează? Nu 
mai ştim. Suntem total dezorientaţi. 
Cred că e cazul să avem din nou un pro-
iect de societate, să ne redefinim prio-
rităţile. Tranziţia s-a terminat, şi se va 
termina chiar şi biologic.

Uitaţi-vă ce vine din noul val în 
politică. Aproape că îi depăşesc în 
imitaţie pe cei vechi. 

A.P.: Da şi nu. Există o imensă parte 
tăcută a acestei ţări. În 20 de ani s-a cre-
at o clasă de mijloc în România, s-a cre-
at o intelectualitate de un tip nou, dar 
aceştia sunt prea adesea scârbiţi şi ab-
sentează de la vot. Gândiţi-vă că jumă-
tate dintre români nu votează, iar imen-
sa majoritate nu se implică civic şi poli-
tic. Scopul nostru ar fi să-i entuziasmăm 
pe aceştia. Să-i scoatem din apatie. Ro-
mânia nu mai poate fi condusă ca până 
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acum, agenda noastră nu mai poate fi 
setată doar de zona cea mai defavoriza-
tă, cea mai manipulabilă şi cea mai vul-
nerabilă a societăţii, care poate fi adusă 
la vot cu autocarul, care poate fi mitui-
tă cu găleata.

M-am săturat  
de autodenigrare

E cazul să votăm noi, să alegem po-
liticieni care să ne semene, în care să 
ne recunoaştem, care să fie ca noi. Cred 
că lumea dorește aşa ceva, cred că e o 
imensă aşteptare în societatea româ-
nească. E cazul să scăpăm de această 
distorsionare a viziunii despre noi în-
şine, pe care ne-o induc, în mod vino-
vat, televiziunile. Ni se arată oameni să-
raci, care se îmbrâncesc ca în ’90 pentru 
o pungă de făină. Există multă sărăcie 
în România, există disperare, dar există 
şi o clasă care ar trebui să fie forţa vie a 
acestei ţări. Sunt oameni care muncesc 
şi care fac ca ţara asta să funcţioneze de 
bine, de rău. Unde sunt oamenii aceştia? 
În ce se vor recunoaşte ei?

Un partid de centru-dreapta, care 
se vrea popular, ar trebui să vorbească 
acestei zone, zonei formate din cei pe 
care Luigi Sturzo, fondatorul Partidu-
lui Popular din Italia, i-a numit în 1919 
„cei liberi şi puternici”. Oameni care nu 
sunt ţintuiţi într-o sclavie a nevoii, oa-
meni care au forţa să-i ţină şi pe ceilalţi 
în spate, să-i ajute, să-i crească. 

Trebuie să scăpăm de ultimele se-
chele comuniste. Un om sărac este un 
om controlabil, manipulabil. Iar o so-
cietate dezgustată care trimite puţini 
oameni la vot convine de minune unor 
partide care cumpără voturi. Când ro-
mânii care nu votează vor veni la vot, 
lucrurile vor fi mai greu de controlat, 
iar politica va trebui să se schimbe din 
mers. Cred cu tărie lucrul acesta, cred cu 
tărie că suntem mulţi, că suntem o naţie 
reuşită. Am trăit aproape zece ani prin-
tre francezi, englezi, italieni. Nu sun-
tem mai nevrednici decât ei, nu suntem 
mai urâţi, mai tâmpiţi, mai proşti, mai 
leneşi. M-am săturat de autodenigrare.

Putem vorbi şi de o criză de 
comunicare a guvernanţilor? Despre 
necesitatea reprofesionalizării acestui 
segment?

A.P.: Nu totul e comunicare. Poţi să 
comunici foarte bine şi în spate totul să 
fie găunos. Sunt foarte buni comunica-
tori pe scena politică românească, pe 
care dacă îi iei la bani mărunţi nu fac 
două parale, care n-au făcut nimic în 
viaţă şi care nu prea au cu ce să se mân-
drească. Deşi trăim într-o eră a comu-
nicării, într-o eră mediatică, nu totul se 
reduce la comunicare. E bine să şi faci, 
e bine să fii vrednic. Pentru aceasta, ar 
trebui ca oamenii care ies în faţă să fie 
credibili. Pe de altă parte, este nevoie de 
o înnoire aici. Vom încerca şi noi să fa-
cem lucrul acesta, cu entuziasm şi chiar 
cu senină naivitate. Dar măcar vom ieşi 
din această acedie, ca să mă exprim mai 
filocalic, din această încremenire, din 
dezgust...

Trebuie aşadar scoşi în faţă oameni 
credibili, nu doar papagali care ştiu să 
repete un mesaj. Eu mă bucur extraordi-
nar de mult că am şansa să lucrez cu Te-
odor Baconschi, un om pe deplin onora-
bil şi credibil, un om care vorbeşte prin 
ceea ce este şi prin ceea ce a făcut.

•

Teodor Baconschi  
este un om devotat  
lui Traian Băsescu

Dar de ce a fost atacat Teodor 
Baconchi în PDL de vicepreşedintele 
Cezar Preda?

A.P.: Nu, nu, nu. Cezar Preda e apropi-
at de Baconschi, îl apreciază foarte mult. 
El a spus doar că nu crede că Baconschi 
ar fi un bun candidat la Preşedinţie pen-
tru PDL. Că el nu crede, îl priveşte; alţii, 
printre care şi Traian Băsescu, sunt de 
altă părere. Dar e prea devreme să vor-
bim despre asta, e prea devreme să vor-
bim despre candidaţi la Preşedinţie. 

Este însă important ca lumea să înţe-
leagă că Teodor Baconschi este, în mo-
mentul de faţă, omul cel mai credibil pe 
care îl poate promova PDL. 

Pariez acum că în 2014 lumea va aş-
tepta un alt tip de discurs, iar cei care în 
2014 vor reedita discursul din 2009 vor 
fi marii perdanţi. După părerea mea, cei 
care s-au supraexpus mediatic în toţi 
aceşti ani vor suferi de eroziunea me-
diatică asociată acestei supraexpuneri. 
Când stai prea mult la soare, te arzi. Iar 
oameni care toată ziua sunt la televizor 
vor fi atât de uzaţi ca imagine în 2014, 
încât un om care actualmente poate are 
mai puţină notorietate, dar mai mul-
tă substanţă, va câştiga, spulberându-i. 
Este o certitudine pentru mine, să dea 
Dumnezeu să fie şi o realitate! 

Altminteri, PDL are nevoie de oameni 
credibili, are nevoie mai mult decât ori-
când de oameni de substanţă. Nu se va 
mai merge pe glumiţe în 2014, pe limbaj 
de cârciumă şi pe lovituri sub centură. 
Şi, de altfel, să nu uităm ce spunea Ale-
xandru Paleologu, acest mare maestru 
al paradoxului: politeţea e o armă. Poţi 
să dezarmezi mult mai uşor prin polite-
ţe decât prin grobianism şi prin atac la 
persoană, iar lucrul acesta este subesti-
mat în discursul politic. Baconschi ştie 
să dezarmeze extraordinar de bine prin 
eleganţă şi politeţe. E un om care nu ţipă, 
nu l-am văzut niciodată ţipând la secre-
tarii de stat, la directori, la cabinet, la ni-
meni. Nu ţipă, nu e isteric, nu a jignit ni-
ciodată pe nimeni.

Deci e opusul actualului preşedinte.
A.P.: Eu pe actualul preşedinte nu 

l-am văzut de aproape, nu ştiu cum se 
poartă. Oameni care au lucrat cu el îmi 
spun că are o gentileţe a lui. Habar n-am. 
Din ce se vede este un altfel de tip, în-
tr-adevăr. Altfel de tip umoral. Dar vă 
spun un lucru: în 2004, România avea 
nevoie de Băsescu. În 2014, România 
s-ar putea să aibă nevoie de altceva. Nu 
trebuie însă uitat că Teodor Baconschi 
este un om devotat lui Traian Băsescu. 
Dacă va avea ocazia, va continua proiec-
tul Băsescu.

În 2005, în „Averea“, scriaţi despre 
„The killer instinct - Traian Băsescu”. 
Spuneaţi două lucruri: Băsescu va 
lua două mandate şi vă era teamă că 
Băsescu va deveni un dictator.

A.P.: Lucrul ăsta l-am crezut: un pre-
şedinte care să taie panglici şi un Băses-
cu prim-ministru ar fi fost o bună so-
luţie. Subscriu şi astăzi la ce am spus  
despre Traian Băsescu atunci, deşi poa-
te părea dur. El este animalul politic per-
fect şi cred lucrul ăsta. Are un instinct 
extraordinar, pe care adesea nu îl înţe-
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legi, vede cu câteva mişcări înainte, e ab-
solut surprinzător. Nu cred că şi-a pier-
dut acel instinct. 

Constituţia actuală 
păcătuieşte

“Tonomatele” spun că e dictator. 
Dvs. atrăgeaţi atenţia că există pericolul 
să devină dictator. A devenit sau nu 
dictator?

A.P.: Eu cred într-o arhitectură con-
stituţională în care nu avem nevoie de 
un preşedinte foarte puternic. Constitu-
ţia actuală păcătuieşte: îi dă preşedinte-
lui prerogative foarte mari, dar îi dă foar-
te puţine mijloace, ceea ce creează o ten-
siune permanentă. Preşedintele e extra-
ordinar de puternic, este iconic, toată lu-
mea se raporteză la el, dar nu are putere 
executivă reală.

Nu ştiu dacă acest model este potrivit 
pentru România. Eu aş prefera un pre-
şedinte care să reprezinte unitatea sta-
tului şi un prim-ministru puternic, care 
să aibă şi legitimitate electorală şi putere 
executivă. Dar asta e strict părerea mea 
personală. În privinţa lui Traian Băses-
cu, faptul că el este aşa cum este ne-a fe-
rit de multe lucruri.

•
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Întâlnirile ziuaveche.ro  
cu adrian papaHaGi

Ziua Veche: Înaintaşii 
dumneavoastră, de orgine aromână, au 
venit în ţară acum mai bine de un secol. 
Ce legături mai aveţi cu comunitatea 
aromână?

Adrian Papahagi: Au venit din Mace-
donia, din Pind, dintr-un sat Avdela pe 
care nu l-am vizitat, dar pe care aş vrea 
foarte mult să-l văd. Un sat foarte mare 
de altfel; un sat de munte, stâncos, arid. 
Erau oameni aspri, cred. Papahagi e o po-
reclă, care desemnează un preot care a 
fost în hagialâc, adică a făcut un pelerinaj 
la Sfântul Mormânt. O altă poreclă care a 
funcţionat o vreme ca patronim în fami-
lia noastră era Vurdună, adică Furtună, 
ceea ce sugerează un temperament mai 
furtunos, pe care l-am cam moştenit cu 
toţii în familie. 

Ai mei au emigrat la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea în diverse locuri. Unul din-
tre strămoşii mei a fost profesor de fran-
ceză la Constantinopol. Era tatăl istori-
cului Valeriu Papahagi, doctorand al lui 
Iorga, şi un om minunat, care a fost mar-
ginalizat total de comunişti. Străbunicul 
meu a fost tot profesor de franceză la Si-
listra, unde am pierdut o casă când s-a 
cedat Cadrilaterul.

Ne-am înscris între 
victimele colaterale  
ale istoriei

Nu aţi făcut demersuri s-o 
recuperaţi, după 1989?

A.P.: Nu. Nu prea suntem practici la ca-
pitolul financiar, ne-am lăsat păgubaşi. 
Ne-am înscris între victimele colatera-
le ale istoriei. Ca să rezum, toţi aceşti ar-
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mâni vrednici au venit în Regat cu con-
ştiinţa că România e ţara lor. Şi România 
a devenit ţara lor. Astăzi, unii pretind că 
armânii ar fi o minoritate în România. E 
o prostie nemaipomenită! 

Revin la legăturile dumneavoastră cu 
comunitatea, cu asociaţiile armânilor.

A.P.: Nu prea am relaţii. Am fost in-
vitat să intru în diverse asociații, chiar 
de curând. Am un unchi, arhitectul Pe-
traşincu, care este foarte activ în Socie-
tatea de Cultură Macedo-Română. Sunt 
mândru de originile mele macedo-româ-
ne şi, ca strămoşii mei, mă simt integral 
român. Pe de altă parte, sunt pe jumătate 
ardelean - mama mea e ardeleancă - am 
crescut la Cluj. De aceasta nici nu vorbesc 
dialectul armânesc; îl înţeleg ca lingvist, 
dar nu-l practic.

În 2007 aţi fondat, la Cluj, Centrul de 
Istoria Cărţii şi a Textelor (CODEX). Ce se 
întâmplă concret acolo?

A.P.: Este un centru care vrea să scoa-
tă la lumină o parte a patrimoniului de 
carte medievală latină, care este ex-
trem de prost studiat în România, după 
părerea mea. Avem sute de manuscrise  
despre care nici nu prea ştim unde sunt 
păstrate. Nu sunt inventariate, nu sunt 
descrise, nu sunt datate, nu s-au făcut 
studii asupra lor nici chiar în biblioteci 
recunoscute cum sunt la Alba Iulia şi la 
Sibiu. Cam asta îmi propuneam într-o 
viaţă anterioară, dar între timp viaţa m-
a condus oarecum într-o altă direcţie. De 
aproape un an m-am lansat într-un pro-
iect politic şi administrativ.  Dar asta nu 
înseamnă că nu continuu să rămân om 
de carte, fac săptămânal naveta cu avio-
nul la Cluj să îmi ţin cursurile. 
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În România, nici un 
moment nu este prielnic 
pentru a lansa ceva nou

Când vorbiţi despre un proiect politic 
şi administrativ vă referiţi la Fundaţia 
Creştin Democrată?

A.P.: Da. Proiectul administrativ, 
într-un fel, a premers proiectul politic, 
fiindcă în decembrie Teodor Baconschi, 
proaspăt numit ministru de externe, m-a 
invitat alături de el, astfel încât am de-
venit consilier în cabinetul său. Cu tim-
pul, din afinitatea noastră care prece-
da această aventură administrativă, s-a 
născut un proiect, care mai avusese câ-
teva drafturi anterioare, şi am creat Fun-
daţia Creştin Democrată. Am lansat-o pe 
13 octombrie la Ateneu, cu succes, spun 
eu, dar fără a fi scutiţi de critici! Dar poa-
te revenim la asta. Fundaţia a coagulat 
un grup de prieteni, sub tutela lui Teo-
dor Baconschi, dar nu exclusiv în trena 
proiectului lui politic. Această fundaţie 
reuneşte oameni admirabili, majoritatea 
sub patruzeci de ani, care nu s-au com-
promis în comunism. 

De ce spuneaţi că aţi fost criticaţi?
A.P.:  Pentru momentul ales, pentru 

loc... Pe de altă parte, în România, nici un 
moment nu este prielnic pentru a lansa 
ceva nou. De fiecare dată se găseşte cine-
va să critice, iar tabloidizarea presei face 
ca orice eveniment să fie denaturat, ca în-
totdeauna scandalul să ocupe prim-pla-
nul. Şi lansarea noastră a fost pusă în pa-
ralel cu răzmeriţa de la Finanţe, cam ex-
cesivă pentru nişte oameni care nu erau 
chiar în situaţia de a muri de foame.
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Am fost la Ateneu, iar colegii din 
redacţie mă sunau să-mi spună că la 
televiziunile mogulilor se transmitea în 
paralel protestul şi cupele de şampanie 
de la lansarea fundaţiei. Care şampanie 
era una românească...

A.P.: Tot evenimentul a costat cât sa-
lariile a doi bugetari bine plătiţi. Totul 
a fost făcut cu sobrietate şi economie. 
Închirierea spaţiului nu a costat mult, 
băuturile - româneşti toate - au fost do-
nate. Nu ne-am scăldat în nici un caz în 
luxul care s-a arătat pe televiziuni. Atât 
de departe merge ipocrizia, demagogia, 
manipularea, încât o tânară şi frumoa-
să politiciană l-a interpelat mai apoi pe 
Teodor Baconschi, reproşându-i că bea 
şampanie în timp ce în Italia se comi-
sese o crimă oribilă a cărei victimă era 
o româncă. 

Luxul care ne-a fost reproşat vine de 
fapt din eleganţa locului ales, şi parcă 
identific în reproşuri un reziduu al urii 
proletare. Dar nu e vina noastră că în-
aintaşii au avut gust şi au construit un 
palat al muzelor prea somptuos pen-
tru gustul unora. Ateneul este un sim-
bol al culturii naţionale, iar noi, ca oa-
meni legaţi de tradiţie, am vrut să ară-
tăm că ne înscriem firesc în această tra-
diţie. Actul nostru fondator a fost, în 
acelaşi timp, de înnoire şi de continua-
re respectuoasă a unei tradiţii de exce-
lenţă a acestui neam. Nu trebuie uitat că 
Ateneul a fost construit printr-un efort 
cu adevărat popular: amintiţi-vă de ce-
lebrul îndemn „Daţi un leu pentru Ate-
neu!”. Exact acelaşi lucru şi-l propune şi 
fundaţia noastră: să coaguleze un efort 
popular, să coaguleze năzuinţe legitime 
ale românilor pentru un nou standard 
de excelenţă.

• Sunt patru universuri  
care nu se întâlnesc 
aproape niciodată

Cam cât este activitate politică 
efectivă la fundaţie şi cât dezbatere de 
idei, să spunem? Fiindcă despre domnul 
Baconschi se vorbeşte ca despre un 
posibil candidat la Preşedinţie.

A.P.: Ne definim ca o fundaţie de cul-
tură politică, fără a fi o fundaţie de par-
tid. Fireşte că suntem apropiaţi de zona 
politică susceptibilă să recepteze doc-
trina creştin-democrată, care nu trebu-
ie confundată cu o ideologie. E vorba aici 
de o viziune asupra omului, asupra soci-
etăţii. Noi sperăm să transmitem un me-
saj şi, în scurtă vreme, chiar idei de poli-
tici publice şi să infuzăm o viziune par-
tidului care la ora actuală poate să o re-
cepteze. Şi care are dramatic nevoie de 
o redefinire doctrinară şi de o înscriere 
fără echivoc într-un spectru de valori de 
dreapta. Mă refer, fără ocolişuri, la PDL. 

Suntem deci o fundaţie de cultură po-
litică, dar nu o fundaţie politică sau de 
partid, şi nu avem un scop electoral. Do-
rim să generăm o dezbatere de idei, dar 
vrem să fim şi o platformă între lumi care 
cel mai adesea nu comunică: lumea afa-
cerilor, lumea politică, societatea civilă 
şi Biserica. Sunt patru universuri care nu 
se întâlnesc aproape niciodată, iar dacă o 
fac, nu au întotdeauna scopuri avuabile. 
Vrem ca oamenii de business, care s-au 
săturat de un mediu adulterat de corup-
ţie şi de practici ilegitime, să se regăseas-
că în valorile noastre, ale unei convieţu-
iri civilizate, ale unei conlucrări pentru 
binele comun. 

•

“Faptul că Traian Băsescu 
este aşa cum este ne-a 
ferit de multe lucruri”

cred că e cazul să avem din nou un proiect de societate, să ne redefinim priorităţile
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Cine este   
Adrian Papahagi

Adrian Papahagi (n. 20 martie 1976, 
Cluj) este filolog şi eseist. Fiul lui 
Marian Papahagi şi stră-strănepot de 
unchi al lui Pericle Papahagi şi al lui 
Tache Papahagi.

Este licenţiat în anglistică al 
Facultăţii de Filologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj (1999) şi 
al Universităţii Paris IV-Sorbonne 
(1998). A fost elev străin al Ecole 
Normale Supérieure (Paris) între 
1997-2000. Master în studii 
medievale la Universitatea Paris IV-
Sorbonne (1999) şi doctorat în studii 
medievale („summa cum laude”) 
la aceeaşi universitate. A predat 
engleză medievală la Universitatea 
Paris IV-Sorbonne şi la Institutul 
Catolic din Paris între 1999 și 2003. 
Actualmente este lector la catedra 
de engleză a Facultăţii de Litere, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj. În 2007 a fondat la această 
universitate Centrul de Istoria 
Cărţii şi a Textelor (CODEX), care îşi 
propune valorificarea colecţiilor de 
manuscrise medievale din România. 
Între 1996 și 1997 a fost redactor-şef 
al revistei „Echinox“ (Cluj). Între 1999 
și 2005 a fost codirector al Editurii 
Echinox din Cluj. (Wikipedia)
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La rândul ei, Biserica trebuie să înţe-
leagă că noi nu suntem un competitor. 
De altfel, noi cu toţii suntem Biserica, 
toţi cei care suntem credincioşi, fiindcă 
Biserica nu se reduce la ierarhi şi la cler, 
aşa cum statul nu se reduce la demnitari 
şi funcţionari. Cu toţii facem parte din 
acest stat, iar cei mai mulţi dintre noi fa-
cem parte din Biserică. 

Să înţeleg că aţi avut oarece 
contacte cu Biserica Ortodoxă şi...?

A.P.: Teodor Baconschi are relaţii ex-
traordinar de bune cu majoritatea mem-
brilor Sfântului Sinod. Are o relaţie pri-
vilegiată cu Patriarhul Daniel, are o re-
laţie personală cu mulţi dintre ierarhii 
diverselor Biserici. Iar noi cu toţii sun-
tem foarte apropiaţi de Biserică.

Biserica, fireşte, poate să aibă anu-
mite suspiciuni atunci când dinspre lu-
mea politică cineva abordează un dis-
curs care se revendică de la valorile creş-
tine. Poate să suspecteze o manipulare 
electoralistă, cum s-a întâmplat de atâ-
tea ori. De atâtea ori am văzut oameni 
politici care nu prea sunt duşi la biseri-
că, dar care, în perioada electorală, erau 
toată ziua la hramuri, la Sf. Parascheva, 
la Nicula, la Sf. Dimitrie…  În fine, peste 
tot vedeai politicieni care îşi făceau cru-
ci până la pământ.

De data asta este vorba despre un di-
alog sincer între oameni de credinţă, în-
tre oameni care acţionează în viaţa pu-
blică. Este vorba de un dialog bazat, în 
sfârşit, pe respect, nu pe mită electora-
lă, nu pe beneficii de imagine ilegitime 
şi cred că vom consolida această  relaţie 
de încredere. 

PDL ar trebui să răspundă 
şi zonei naţionaliste

Aş vrea să vorbim despre 
relaţionarea dintre fundaţie şi 
Institutul de Studii Populare... Vă leagă 
relaţia cu PDL?

A.P.: Relaţia noastră nu este numai 
cu un partid. Interesul nostru este ex-
trapartinic, dar nu neapărat transpar-
tinic. Foarte mulţi oameni de afaceri 
s-au înscris în fundaţia noastră. Lucru 
rar, fiindcă oamenii de afaceri de regu-
lă sunt reticenţi faţă de lumea politică. 
Avem susţinere şi din partea  unor oa-
meni care nu doresc să se implice în via-
ţa de partid. Majoritatea dintre noi nu 
facem parte din nici un partid. 

Repet: fundaţia noastră îşi propune 
să promoveze viziunea creştină despre 
om şi societate în acţiunea politică. Vrea 
să creeze un corp de doctrină, să reînvie 
o tradiţie care a existat în România şi 
să răspundă năzuinţelor unei mari părţi 
a românilor, care cred în Iisus Hristos, 
care se recunosc în valorile creştine, în 
viziunea despre om a creştinismului şi 
care cred că e nevoie de alt tip de a face 
politică. Acesta este scopul nostru.

Dar să revin la întrebarea dvs. Insti-
tutul de Studii Populare (ISP) este alt-
ceva. Institutul de Studii Populare este 
fundaţia oficială a PDL. Eu fac parte din 
ISP, sunt director adjunct acolo, şi cu-
nosc foarte bine scopul acestui institut. 
ISP are menirea să fie creuzetul doctri-
nar al partidului, iar PDL este un partid 
mare, care acoperă un spaţiu legitim şi 
vast pe piaţa ideilor politice. El acope-
ră tot spectrul conservator, apropiat de 
creştinism, tot spectrul unui liberalism 
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clasic, care nu se mai recunoaşte în PNL. 
Şi, de ce să ne ascundem, PDL ar trebui 
să răspundă şi zonei naţionaliste lăsate 
libere de PRM.

PDL ar trebui, după părerea mea, să 
se numească Partidul Popular. Să re-
nunţe la trandafir, eventual să adopte 
albastrul, culoarea caracteristică pen-
tru dreapta europeană. Lucrul acesta, 
încet, încet va fi înţeles. PDL e un par-
tid care trebuie să se redefinească. E un 
partid care suferă de un deficit major de 
imagine în clipa de faţă. Parţial îl meri-
tă, parţial nu, fireşte, fiindcă e un partid 
aflat la guvernare într-un moment difi-
cil. E inevitabil ca el să se erodeze. 

ISP are menirea de a transforma toa-
te aceste sensibilităţi, dintre care unele 
se exprimă în interiorul partidului, al-
tele în afara partidului, în doctrină şi în 
politici publice.

Noi ne propunem să acoperim zona 
creştin-democrată; există o zonă puter-
nică liberală în PDL reprezentată de Va-
leriu Stoica, de Cristian Preda, de alţi 
oameni. Există şi o zonă mai de stân-
ga, care ar putea să se reorienteze spre 
zona creştin-socială şi care e o moşteni-
re a vechiului PD. Poate cu timpul, acest 
partid va putea să capteze şi o parte din 
electoratul derutat de discursurile naţi-
onaliste. PDL ar trebui să corespundă în-
tregului centru-dreapta. Este inevitabil 
un partid care are vocaţia de a constitui 
o largă platformă populară, mai degra-
bă decât un partid monolitic. În PDL se 
întâlnesc mai multe curente, mai multe 
sensibilităţi, şi acesta ar fi rolul ISP: să le 
adune pe toate şi să le dea o voce coeren-
tă, pe care să o transmită apoi partidu-
lui. Mai este însă mult de lucru.

Tranziţia  
s-a terminat

Cum procedăm cu actuala clasă 
politică, mai există vreo şansă? Cum 
vedeţi schimbarea ei?

A.P.: Aş răspunde optimist: până şi 
tranziţia a trecut. Toată această etapă 
de regăsire după colapsul unui sistem 
ilegitim şi intrarea într-un alt sistem 
de valori cred că a ajuns la capăt. Sun-
tem membri ai NATO, suntem membri 
ai UE. Ce urmează? Ştiam în ’90, în ’96, 
mai ales după ce a venit Emil Constan-
tinescu la putere, cam în ce direcţie tin-
dem. Aveam un proiect de societate, de-
venit în cele din urmă un proiect non-
partizan, care ne unea. Vom intra şi în 
Schengen în câteva luni. Aparţinem ire-
versibil Occidentului. Ce urmează? Nu 
mai ştim. Suntem total dezorientaţi. 
Cred că e cazul să avem din nou un pro-
iect de societate, să ne redefinim prio-
rităţile. Tranziţia s-a terminat, şi se va 
termina chiar şi biologic.

Uitaţi-vă ce vine din noul val în 
politică. Aproape că îi depăşesc în 
imitaţie pe cei vechi. 

A.P.: Da şi nu. Există o imensă parte 
tăcută a acestei ţări. În 20 de ani s-a cre-
at o clasă de mijloc în România, s-a cre-
at o intelectualitate de un tip nou, dar 
aceştia sunt prea adesea scârbiţi şi ab-
sentează de la vot. Gândiţi-vă că jumă-
tate dintre români nu votează, iar imen-
sa majoritate nu se implică civic şi poli-
tic. Scopul nostru ar fi să-i entuziasmăm 
pe aceştia. Să-i scoatem din apatie. Ro-
mânia nu mai poate fi condusă ca până 
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acum, agenda noastră nu mai poate fi 
setată doar de zona cea mai defavoriza-
tă, cea mai manipulabilă şi cea mai vul-
nerabilă a societăţii, care poate fi adusă 
la vot cu autocarul, care poate fi mitui-
tă cu găleata.

M-am săturat  
de autodenigrare

E cazul să votăm noi, să alegem po-
liticieni care să ne semene, în care să 
ne recunoaştem, care să fie ca noi. Cred 
că lumea dorește aşa ceva, cred că e o 
imensă aşteptare în societatea româ-
nească. E cazul să scăpăm de această 
distorsionare a viziunii despre noi în-
şine, pe care ne-o induc, în mod vino-
vat, televiziunile. Ni se arată oameni să-
raci, care se îmbrâncesc ca în ’90 pentru 
o pungă de făină. Există multă sărăcie 
în România, există disperare, dar există 
şi o clasă care ar trebui să fie forţa vie a 
acestei ţări. Sunt oameni care muncesc 
şi care fac ca ţara asta să funcţioneze de 
bine, de rău. Unde sunt oamenii aceştia? 
În ce se vor recunoaşte ei?

Un partid de centru-dreapta, care 
se vrea popular, ar trebui să vorbească 
acestei zone, zonei formate din cei pe 
care Luigi Sturzo, fondatorul Partidu-
lui Popular din Italia, i-a numit în 1919 
„cei liberi şi puternici”. Oameni care nu 
sunt ţintuiţi într-o sclavie a nevoii, oa-
meni care au forţa să-i ţină şi pe ceilalţi 
în spate, să-i ajute, să-i crească. 

Trebuie să scăpăm de ultimele se-
chele comuniste. Un om sărac este un 
om controlabil, manipulabil. Iar o so-
cietate dezgustată care trimite puţini 
oameni la vot convine de minune unor 
partide care cumpără voturi. Când ro-
mânii care nu votează vor veni la vot, 
lucrurile vor fi mai greu de controlat, 
iar politica va trebui să se schimbe din 
mers. Cred cu tărie lucrul acesta, cred cu 
tărie că suntem mulţi, că suntem o naţie 
reuşită. Am trăit aproape zece ani prin-
tre francezi, englezi, italieni. Nu sun-
tem mai nevrednici decât ei, nu suntem 
mai urâţi, mai tâmpiţi, mai proşti, mai 
leneşi. M-am săturat de autodenigrare.

Putem vorbi şi de o criză de 
comunicare a guvernanţilor? Despre 
necesitatea reprofesionalizării acestui 
segment?

A.P.: Nu totul e comunicare. Poţi să 
comunici foarte bine şi în spate totul să 
fie găunos. Sunt foarte buni comunica-
tori pe scena politică românească, pe 
care dacă îi iei la bani mărunţi nu fac 
două parale, care n-au făcut nimic în 
viaţă şi care nu prea au cu ce să se mân-
drească. Deşi trăim într-o eră a comu-
nicării, într-o eră mediatică, nu totul se 
reduce la comunicare. E bine să şi faci, 
e bine să fii vrednic. Pentru aceasta, ar 
trebui ca oamenii care ies în faţă să fie 
credibili. Pe de altă parte, este nevoie de 
o înnoire aici. Vom încerca şi noi să fa-
cem lucrul acesta, cu entuziasm şi chiar 
cu senină naivitate. Dar măcar vom ieşi 
din această acedie, ca să mă exprim mai 
filocalic, din această încremenire, din 
dezgust...

Trebuie aşadar scoşi în faţă oameni 
credibili, nu doar papagali care ştiu să 
repete un mesaj. Eu mă bucur extraordi-
nar de mult că am şansa să lucrez cu Te-
odor Baconschi, un om pe deplin onora-
bil şi credibil, un om care vorbeşte prin 
ceea ce este şi prin ceea ce a făcut.

•

Teodor Baconschi  
este un om devotat  
lui Traian Băsescu

Dar de ce a fost atacat Teodor 
Baconchi în PDL de vicepreşedintele 
Cezar Preda?

A.P.: Nu, nu, nu. Cezar Preda e apropi-
at de Baconschi, îl apreciază foarte mult. 
El a spus doar că nu crede că Baconschi 
ar fi un bun candidat la Preşedinţie pen-
tru PDL. Că el nu crede, îl priveşte; alţii, 
printre care şi Traian Băsescu, sunt de 
altă părere. Dar e prea devreme să vor-
bim despre asta, e prea devreme să vor-
bim despre candidaţi la Preşedinţie. 

Este însă important ca lumea să înţe-
leagă că Teodor Baconschi este, în mo-
mentul de faţă, omul cel mai credibil pe 
care îl poate promova PDL. 

Pariez acum că în 2014 lumea va aş-
tepta un alt tip de discurs, iar cei care în 
2014 vor reedita discursul din 2009 vor 
fi marii perdanţi. După părerea mea, cei 
care s-au supraexpus mediatic în toţi 
aceşti ani vor suferi de eroziunea me-
diatică asociată acestei supraexpuneri. 
Când stai prea mult la soare, te arzi. Iar 
oameni care toată ziua sunt la televizor 
vor fi atât de uzaţi ca imagine în 2014, 
încât un om care actualmente poate are 
mai puţină notorietate, dar mai mul-
tă substanţă, va câştiga, spulberându-i. 
Este o certitudine pentru mine, să dea 
Dumnezeu să fie şi o realitate! 

Altminteri, PDL are nevoie de oameni 
credibili, are nevoie mai mult decât ori-
când de oameni de substanţă. Nu se va 
mai merge pe glumiţe în 2014, pe limbaj 
de cârciumă şi pe lovituri sub centură. 
Şi, de altfel, să nu uităm ce spunea Ale-
xandru Paleologu, acest mare maestru 
al paradoxului: politeţea e o armă. Poţi 
să dezarmezi mult mai uşor prin polite-
ţe decât prin grobianism şi prin atac la 
persoană, iar lucrul acesta este subesti-
mat în discursul politic. Baconschi ştie 
să dezarmeze extraordinar de bine prin 
eleganţă şi politeţe. E un om care nu ţipă, 
nu l-am văzut niciodată ţipând la secre-
tarii de stat, la directori, la cabinet, la ni-
meni. Nu ţipă, nu e isteric, nu a jignit ni-
ciodată pe nimeni.

Deci e opusul actualului preşedinte.
A.P.: Eu pe actualul preşedinte nu 

l-am văzut de aproape, nu ştiu cum se 
poartă. Oameni care au lucrat cu el îmi 
spun că are o gentileţe a lui. Habar n-am. 
Din ce se vede este un altfel de tip, în-
tr-adevăr. Altfel de tip umoral. Dar vă 
spun un lucru: în 2004, România avea 
nevoie de Băsescu. În 2014, România 
s-ar putea să aibă nevoie de altceva. Nu 
trebuie însă uitat că Teodor Baconschi 
este un om devotat lui Traian Băsescu. 
Dacă va avea ocazia, va continua proiec-
tul Băsescu.

În 2005, în „Averea“, scriaţi despre 
„The killer instinct - Traian Băsescu”. 
Spuneaţi două lucruri: Băsescu va 
lua două mandate şi vă era teamă că 
Băsescu va deveni un dictator.

A.P.: Lucrul ăsta l-am crezut: un pre-
şedinte care să taie panglici şi un Băses-
cu prim-ministru ar fi fost o bună so-
luţie. Subscriu şi astăzi la ce am spus  
despre Traian Băsescu atunci, deşi poa-
te părea dur. El este animalul politic per-
fect şi cred lucrul ăsta. Are un instinct 
extraordinar, pe care adesea nu îl înţe-

•

•

•

legi, vede cu câteva mişcări înainte, e ab-
solut surprinzător. Nu cred că şi-a pier-
dut acel instinct. 

Constituţia actuală 
păcătuieşte

“Tonomatele” spun că e dictator. 
Dvs. atrăgeaţi atenţia că există pericolul 
să devină dictator. A devenit sau nu 
dictator?

A.P.: Eu cred într-o arhitectură con-
stituţională în care nu avem nevoie de 
un preşedinte foarte puternic. Constitu-
ţia actuală păcătuieşte: îi dă preşedinte-
lui prerogative foarte mari, dar îi dă foar-
te puţine mijloace, ceea ce creează o ten-
siune permanentă. Preşedintele e extra-
ordinar de puternic, este iconic, toată lu-
mea se raporteză la el, dar nu are putere 
executivă reală.

Nu ştiu dacă acest model este potrivit 
pentru România. Eu aş prefera un pre-
şedinte care să reprezinte unitatea sta-
tului şi un prim-ministru puternic, care 
să aibă şi legitimitate electorală şi putere 
executivă. Dar asta e strict părerea mea 
personală. În privinţa lui Traian Băses-
cu, faptul că el este aşa cum este ne-a fe-
rit de multe lucruri.

•

nu trebuie confundat poporul cu acţiunea unor elemente desuete  
www.ziuaveche.ro 

Jurnal de Sărindar

online
www.ziuaveche.ro 

Jurnal de Sărindar

online

04 Vineri 5 NOIEMBRIE 2010 

Întâlnirile ziuaveche.ro  
cu adrian papaHaGi

Ziua Veche: Înaintaşii 
dumneavoastră, de orgine aromână, au 
venit în ţară acum mai bine de un secol. 
Ce legături mai aveţi cu comunitatea 
aromână?

Adrian Papahagi: Au venit din Mace-
donia, din Pind, dintr-un sat Avdela pe 
care nu l-am vizitat, dar pe care aş vrea 
foarte mult să-l văd. Un sat foarte mare 
de altfel; un sat de munte, stâncos, arid. 
Erau oameni aspri, cred. Papahagi e o po-
reclă, care desemnează un preot care a 
fost în hagialâc, adică a făcut un pelerinaj 
la Sfântul Mormânt. O altă poreclă care a 
funcţionat o vreme ca patronim în fami-
lia noastră era Vurdună, adică Furtună, 
ceea ce sugerează un temperament mai 
furtunos, pe care l-am cam moştenit cu 
toţii în familie. 

Ai mei au emigrat la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea în diverse locuri. Unul din-
tre strămoşii mei a fost profesor de fran-
ceză la Constantinopol. Era tatăl istori-
cului Valeriu Papahagi, doctorand al lui 
Iorga, şi un om minunat, care a fost mar-
ginalizat total de comunişti. Străbunicul 
meu a fost tot profesor de franceză la Si-
listra, unde am pierdut o casă când s-a 
cedat Cadrilaterul.

Ne-am înscris între 
victimele colaterale  
ale istoriei

Nu aţi făcut demersuri s-o 
recuperaţi, după 1989?

A.P.: Nu. Nu prea suntem practici la ca-
pitolul financiar, ne-am lăsat păgubaşi. 
Ne-am înscris între victimele colatera-
le ale istoriei. Ca să rezum, toţi aceşti ar-

•

•

mâni vrednici au venit în Regat cu con-
ştiinţa că România e ţara lor. Şi România 
a devenit ţara lor. Astăzi, unii pretind că 
armânii ar fi o minoritate în România. E 
o prostie nemaipomenită! 

Revin la legăturile dumneavoastră cu 
comunitatea, cu asociaţiile armânilor.

A.P.: Nu prea am relaţii. Am fost in-
vitat să intru în diverse asociații, chiar 
de curând. Am un unchi, arhitectul Pe-
traşincu, care este foarte activ în Socie-
tatea de Cultură Macedo-Română. Sunt 
mândru de originile mele macedo-româ-
ne şi, ca strămoşii mei, mă simt integral 
român. Pe de altă parte, sunt pe jumătate 
ardelean - mama mea e ardeleancă - am 
crescut la Cluj. De aceasta nici nu vorbesc 
dialectul armânesc; îl înţeleg ca lingvist, 
dar nu-l practic.

În 2007 aţi fondat, la Cluj, Centrul de 
Istoria Cărţii şi a Textelor (CODEX). Ce se 
întâmplă concret acolo?

A.P.: Este un centru care vrea să scoa-
tă la lumină o parte a patrimoniului de 
carte medievală latină, care este ex-
trem de prost studiat în România, după 
părerea mea. Avem sute de manuscrise  
despre care nici nu prea ştim unde sunt 
păstrate. Nu sunt inventariate, nu sunt 
descrise, nu sunt datate, nu s-au făcut 
studii asupra lor nici chiar în biblioteci 
recunoscute cum sunt la Alba Iulia şi la 
Sibiu. Cam asta îmi propuneam într-o 
viaţă anterioară, dar între timp viaţa m-
a condus oarecum într-o altă direcţie. De 
aproape un an m-am lansat într-un pro-
iect politic şi administrativ.  Dar asta nu 
înseamnă că nu continuu să rămân om 
de carte, fac săptămânal naveta cu avio-
nul la Cluj să îmi ţin cursurile. 

•

•

În România, nici un 
moment nu este prielnic 
pentru a lansa ceva nou

Când vorbiţi despre un proiect politic 
şi administrativ vă referiţi la Fundaţia 
Creştin Democrată?

A.P.: Da. Proiectul administrativ, 
într-un fel, a premers proiectul politic, 
fiindcă în decembrie Teodor Baconschi, 
proaspăt numit ministru de externe, m-a 
invitat alături de el, astfel încât am de-
venit consilier în cabinetul său. Cu tim-
pul, din afinitatea noastră care prece-
da această aventură administrativă, s-a 
născut un proiect, care mai avusese câ-
teva drafturi anterioare, şi am creat Fun-
daţia Creştin Democrată. Am lansat-o pe 
13 octombrie la Ateneu, cu succes, spun 
eu, dar fără a fi scutiţi de critici! Dar poa-
te revenim la asta. Fundaţia a coagulat 
un grup de prieteni, sub tutela lui Teo-
dor Baconschi, dar nu exclusiv în trena 
proiectului lui politic. Această fundaţie 
reuneşte oameni admirabili, majoritatea 
sub patruzeci de ani, care nu s-au com-
promis în comunism. 

De ce spuneaţi că aţi fost criticaţi?
A.P.:  Pentru momentul ales, pentru 

loc... Pe de altă parte, în România, nici un 
moment nu este prielnic pentru a lansa 
ceva nou. De fiecare dată se găseşte cine-
va să critice, iar tabloidizarea presei face 
ca orice eveniment să fie denaturat, ca în-
totdeauna scandalul să ocupe prim-pla-
nul. Şi lansarea noastră a fost pusă în pa-
ralel cu răzmeriţa de la Finanţe, cam ex-
cesivă pentru nişte oameni care nu erau 
chiar în situaţia de a muri de foame.

•

•

Am fost la Ateneu, iar colegii din 
redacţie mă sunau să-mi spună că la 
televiziunile mogulilor se transmitea în 
paralel protestul şi cupele de şampanie 
de la lansarea fundaţiei. Care şampanie 
era una românească...

A.P.: Tot evenimentul a costat cât sa-
lariile a doi bugetari bine plătiţi. Totul 
a fost făcut cu sobrietate şi economie. 
Închirierea spaţiului nu a costat mult, 
băuturile - româneşti toate - au fost do-
nate. Nu ne-am scăldat în nici un caz în 
luxul care s-a arătat pe televiziuni. Atât 
de departe merge ipocrizia, demagogia, 
manipularea, încât o tânară şi frumoa-
să politiciană l-a interpelat mai apoi pe 
Teodor Baconschi, reproşându-i că bea 
şampanie în timp ce în Italia se comi-
sese o crimă oribilă a cărei victimă era 
o româncă. 

Luxul care ne-a fost reproşat vine de 
fapt din eleganţa locului ales, şi parcă 
identific în reproşuri un reziduu al urii 
proletare. Dar nu e vina noastră că în-
aintaşii au avut gust şi au construit un 
palat al muzelor prea somptuos pen-
tru gustul unora. Ateneul este un sim-
bol al culturii naţionale, iar noi, ca oa-
meni legaţi de tradiţie, am vrut să ară-
tăm că ne înscriem firesc în această tra-
diţie. Actul nostru fondator a fost, în 
acelaşi timp, de înnoire şi de continua-
re respectuoasă a unei tradiţii de exce-
lenţă a acestui neam. Nu trebuie uitat că 
Ateneul a fost construit printr-un efort 
cu adevărat popular: amintiţi-vă de ce-
lebrul îndemn „Daţi un leu pentru Ate-
neu!”. Exact acelaşi lucru şi-l propune şi 
fundaţia noastră: să coaguleze un efort 
popular, să coaguleze năzuinţe legitime 
ale românilor pentru un nou standard 
de excelenţă.

• Sunt patru universuri  
care nu se întâlnesc 
aproape niciodată

Cam cât este activitate politică 
efectivă la fundaţie şi cât dezbatere de 
idei, să spunem? Fiindcă despre domnul 
Baconschi se vorbeşte ca despre un 
posibil candidat la Preşedinţie.

A.P.: Ne definim ca o fundaţie de cul-
tură politică, fără a fi o fundaţie de par-
tid. Fireşte că suntem apropiaţi de zona 
politică susceptibilă să recepteze doc-
trina creştin-democrată, care nu trebu-
ie confundată cu o ideologie. E vorba aici 
de o viziune asupra omului, asupra soci-
etăţii. Noi sperăm să transmitem un me-
saj şi, în scurtă vreme, chiar idei de poli-
tici publice şi să infuzăm o viziune par-
tidului care la ora actuală poate să o re-
cepteze. Şi care are dramatic nevoie de 
o redefinire doctrinară şi de o înscriere 
fără echivoc într-un spectru de valori de 
dreapta. Mă refer, fără ocolişuri, la PDL. 

Suntem deci o fundaţie de cultură po-
litică, dar nu o fundaţie politică sau de 
partid, şi nu avem un scop electoral. Do-
rim să generăm o dezbatere de idei, dar 
vrem să fim şi o platformă între lumi care 
cel mai adesea nu comunică: lumea afa-
cerilor, lumea politică, societatea civilă 
şi Biserica. Sunt patru universuri care nu 
se întâlnesc aproape niciodată, iar dacă o 
fac, nu au întotdeauna scopuri avuabile. 
Vrem ca oamenii de business, care s-au 
săturat de un mediu adulterat de corup-
ţie şi de practici ilegitime, să se regăseas-
că în valorile noastre, ale unei convieţu-
iri civilizate, ale unei conlucrări pentru 
binele comun. 

•

“Faptul că Traian Băsescu 
este aşa cum este ne-a 
ferit de multe lucruri”

cred că e cazul să avem din nou un proiect de societate, să ne redefinim priorităţile
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Cine este   
Adrian Papahagi

Adrian Papahagi (n. 20 martie 1976, 
Cluj) este filolog şi eseist. Fiul lui 
Marian Papahagi şi stră-strănepot de 
unchi al lui Pericle Papahagi şi al lui 
Tache Papahagi.

Este licenţiat în anglistică al 
Facultăţii de Filologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj (1999) şi 
al Universităţii Paris IV-Sorbonne 
(1998). A fost elev străin al Ecole 
Normale Supérieure (Paris) între 
1997-2000. Master în studii 
medievale la Universitatea Paris IV-
Sorbonne (1999) şi doctorat în studii 
medievale („summa cum laude”) 
la aceeaşi universitate. A predat 
engleză medievală la Universitatea 
Paris IV-Sorbonne şi la Institutul 
Catolic din Paris între 1999 și 2003. 
Actualmente este lector la catedra 
de engleză a Facultăţii de Litere, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj. În 2007 a fondat la această 
universitate Centrul de Istoria 
Cărţii şi a Textelor (CODEX), care îşi 
propune valorificarea colecţiilor de 
manuscrise medievale din România. 
Între 1996 și 1997 a fost redactor-şef 
al revistei „Echinox“ (Cluj). Între 1999 
și 2005 a fost codirector al Editurii 
Echinox din Cluj. (Wikipedia)
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Anca Hriban, Roland Cătălin Pena

Foto: Alin Burtescu



Nu-i peNtru ciNe se pregăteşte, ci peNtru ciNe se Nimereşte >proverb

Vineri	5 noiembrie 2010 

tehnologie		
 it şi auto: două iNdustrii gigaNt

06

www.ziuaveche.ro	
Jurnal de Sărindar

online

Canon	PIXMA	MG8150	şi	MG6150

Tehnologie, stil, multifuncţionalitate 

.	
Scuter	BMW	
Concernul bavarez a dezvăluit Concept C, un scuter de 
mari dimensiuni cu motor în doi cilindri, care urmează 
să fie prezentat publicului cu ocazia Salonului EICMA de 
la Milano. Spoilerul frontal este similar fratelui mai mare 
S 1000 RR. Profilul lateral preia forma literei L, parbrizul 
aduce cu cel al unei motociclete de viteză. Evacuarea 
seamănă cu cea a motorului BMW GS. Suspensia 
de ultimă generaţie promite o manevrabilitate de 
excepţie. Concept C dispune de ABS, o transmisie 
continuă variabilă CVT, lumini LED şi două monitoare 
înglobate în cockpit, care ţin locul oglinzilor laterale.  
>C.F.V.

Uniunea Ziariştilor şi Editorilor Auto 
din România va alege, în cadrul unei 
competiţii care se va desfăşura la 
Cheia, în perioada 10-11 noiembrie 
2011, maşina anului 2011 în România. 
Cu această ocazie, membrii juriului 
vor desemna câştigătoarele la alte 
două categorii: City-car-ul anului 2011 
în România şi Designul anului 2011 în 
România.

La categoria Maşina anului au fost 
preselectate 29 de modele: Alfa Romeo 
Giulietta, Audi A1, BMW X3, BMW se-
ria 5, Fiat Doblo, Ford C-Max/Grand C-
Max, Honda CR-Z, Hyundai iX35, Jagu-
ar XJ, Kia Venga, Kia Sportage, Mazda 5,  
Mini Countryman, Mitsubishi ASX, Nis-
san Juke, Nissan Micra, Opel Meriva, Re-

nault Fluence, Renault Wind, Saab 9-5, 
Suzuki Kizashi, Suzuki Swift, Volvo S60/
V60, VW Sharan/Seat Alhambra, VW To-
uareg, Chevroelt Spark, Citroën C3, Ci-
troën DS3 şi Dacia Duster.

Duster,	în	finala		
Car	of	the	Year	2011

Crossoverul produs la Mioveni a câş-
tigat şi titlul de SUV-ul anului în Româ-
nia acordat de UZEAR acum zece zile. 
Duster a fost selectat şi în cursa Car of 
the Year 2011, dintr-o listă care a cuprins 
41 de modele. Pentru titlul de „Maşina 
anului în Europa” au mai fost selectate 
Citroën C3/DS3, Alfa Romeo Giulietta, 
Volvo S60, Opel Meriva, Nissan Leaf şi 

Ford C-Max. Juriul Maşina Anului 2011 
în Europa este format din 59 de mem-
bri, care reprezintă 23 de ţări europene. 
Reprezentarea este făcută în funcţie de 
mărimea ţării şi de importanţa acesteia 
în industria auto. Ţările care au cei mai 
mulţi membri în juriu sunt Franţa, Ger-
mania, Marea Britanie, Italia şi Spania, 
fiecare având câte şase voturi.

Răpitoare	Giulietta	

Membrii UZEAR vor mai avea de acor-
dat premii la alte două secţiuni. La ca-
tegoria City-car-ul anului 2011 în Româ-
nia au fost selectate: Audi A1, Nissan 
Micra, Suzuki Swift, Chevrolet Spark, 
Citroën C3, Kia Venga şi Mini Country-

man. Regulile pentru acest concurs se  
vor axa pe versatilitatea modelului în 
aglomerările urbane, pe consum şi pe 
poluare.

Luptă strânsă va fi şi în ceea ce priveş-
te Designul anului 2011 în România. În 
concurs au intrat Alfa Romeo Giulietta, 
BMW seria 5, Chevrolet Spark, Citroën 
DS3, Honda CR-Z, Hyundai iX35, Jaguar 
XJ, Kia Sportage, Mitsubishi ASX, Nis-
san Juke, Opel Meriva, Renault Fluence, 
Renault Wind, Saab 9-5, Suzuki Kizashi, 
Volvo S60/V60.

Membrii jurului vor primi pentru fi-
ecare categorie câte 25 de puncte pe 
care le vor împărţi la cel puţin cinci mo-
dele, dar nu mai mult de zece punc-
te pe maşină. Mai multe amănunte pe  
www.masinaanului.ro  >C.F.V.

UZEAR	alege	
maşina	anului	2011	
în	România

Luminiţa	Niţoiu	
– www.Playtech.ro

Canon a lansat în România modelele 
PIXMA MG8150 şi PIXMA MG6150. Şi 
pentru că tot vorbim despre imagine, 
noile imprimante foto all-in-one 
dovedesc o atenţie sporită în materie de 
design, integrând caracteristici practice 
cum ar fi unitatea duplex, alături de 
finisări lucioase, realizate cu stil. 

Sistemul Intelligent Touch este pre-
zent, operaţiunile fiind uşor de urmă-
rit prin intermediul unui panou tactil cu 
indicaţii luminoase. În ceea ce priveş-
te tehnologia de tipărire, vorbim despre 

Canon FINE, care foloseşte 6 cartuşe de 
cerneală, printre care şi unul cu cernea-
lă gri. Ambele modele sunt capabile să 
tipărească fotografii fără margine, co-
lor, în format 10x15 cm, în aproximativ 
20 de secunde şi au viteze de tipărire ISO 
ESAT de aproximativ 12,5 ipm (imagini 
pe minut) în format monocrom, respec-
tiv 9,3 ipm color. PIXMA MG8150 poa-
te scana şi printa filme de 35 mm şi sli-
de-uri. 

Ambele modele includ, de aseme-
nea, sisteme avansate de manevrare a 
hârtiei cu alimentare bidirecţională, 
auto duplex şi imprimare Direct Disc ce 
permite utilizatorilor să tipărească di-
rect pe discuri DVD, CD sau Blu-ray com-

patibile.
Vitezele de tipărire a documentelor 

se situează în media ESAT în Office Ca-
tegory Test pentru modul implicit sim-
plex, standardul ISO/IEC 24734, exclu-
zând timpul necesar tipăririi primului 
set de documente.

Printre opţiuni mai există Quick 
Operation, pentru acces rapid şi direct 
către funcţiile cel mai des folosite. De 
asemenea, prin Full HD Movie Print pot 
fi tipărite imagini deosebite prin selec-
tarea unui singur cadru dintr-un film de 
rezoluţie full HD înregistrat cu o cameră 
foto Canon DSLR sau o altă cameră foto 
digitală Canon. Aplicaţia software asi-
gură producerea unor detalii din ima-

gini cu rezoluţii de până la 1.080 p, iar cu 
ajutorul tehnologiei Movie Frame En-
hancement se poate îmbunătăţi aceas-
tă rezoluţie şi elimina zgomotul imagi-
nii pentru a furniza imagini de calita-
te optimă.

Interesantă este şi funcţia Easy-We-
bPrint EX, prin care poate fi tipărit, prin 
selectare, ajustare, combinare, conţinut 
provenit din diferite pagini web într-un 
singur document.

PIXMA MG8150 şi PIXMA MG6150 
sunt echipate în mod standard cu co-
nectivitate Ethernet şi Wi-Fi.

Preţurile sunt de aproximativ 1.190 
de lei pentru modelul MG8150 şi în jur de 
760 de lei pentru MG6150.

	
Hibrida	sportivă	
Jetta	
Volkswagen va folosi cea de a şasea generaţie 
Jetta pentru a crea o sportivă hibridă, anunţă 
autocar.com. „Nu avem experienţa Toyota sau 
Honda în materie, aşa că nu vrem să venim cu 
ceea ce deja au alţii. Vrem să construim ceva 
unic”, a declarat  Michael Hinz, project manager la 
Jetta. Hinz a mai spus că sistemul hibrid va putea 
fi folosit pentru un vârf de putere sau pentru a 
îmbunăţi eficienţa. Pentru capacităţile sportive va 
fi folosit un turbocompresor pe benzină, iar pentru 
economicitate se va recurge la un ansamblu diesel 
electric. Sistemul hibrid NCC, prezentat de VW la 
Salonul de la Detroit, este un turbo pe benzină de 
1.4 litri care dezvoltă 148 de cai putere şi un cuplu 
de 240 Nm. Motorul electric integrat în cutia de 
viteze permite o putere adiţională de 27 de cai şi un 
cuplu de 145 Nm, astfel că anasamblul va dispune 
de un cuplu impresionat de 385 Nm şi o putere de 
175 cp. VW susţine că propulsorul NCC este capabil 
să atingă 100 km/h în 8,1 secunde şi să ruleze cu  
227 km/h.  >C.F.V.



Teatrul românesc suferă, 
cum suferă toată societatea românească

Vineri  5 noiembrie 2010 

	dialogurile	iolandei	
TeaTrul esTe mirare

07

www.ziuaveche.ro 
Jurnal de Sărindar

onlineO să ajungem O ţară de acTOri şOmeri 	 >Viorel	Păunescu

Iolanda Malamen: Viorel Păunescu, 
te-ai format ca student la clasa de 
actorie a lui Dem Rădulescu, pe care ştiu 
că l-ai preţuit foarte mult. Aş vrea să 
începem dialogul cu o scurtă evocare a 
maestrului.

Viorel Păunescu: În primul rând, tre-
buie spus că era un om deosebit, un om 
care-şi etala calităţile şi defectele, cu 
foarte mare naturaleţe, lucru care, pe 
noi, ca studenţi, ne-a ajutat foarte mult; 
în felul acesta înţelegeam mai uşor me-
canismul pe care el îl folosea ca să  poa-
tă să construiască un rol, un personaj. 
Exemplele pe care ni le dădea făceau par-
te din viaţa lui, din existenţa lui. 

I.M. Interesant cât de puternic a fost 
harul profesoral al acestui mare actor!

V.P. Anumiţi actori se nasc într-o uni-
citate şi România a avut destui actori de 
comedie importanţi, fiecare pe ,,felia“ 
lui. La profesorul nostru, comicul apărea 
atât din fizionomie, cât şi din interior, şi 
din felul în care se comporta, cum se miş-
ca, cum gândea… Era straniu că începu-
tul orelor, mai ales al celor de luni, când 
aveam cursuri de dimineaţă până seara, 
intrarea lui în clasă stârnea oarecum pa-
nică printe noi. Era bilanţul pe care-l fă-
cea unei săptămâni care tocmai se înche-
iase  şi ştiam că nu vom fi cruţaţi pen-
tru greşelile făcute. Nu suporta să audă 
că lipsim de la orele de dans, de mişcare 
scenică, şi la cele de rostire… Spunea că 
ele formează un actor. Pentru el erau ore 
tabu. Cu cele teoretice nu prea era exi-
gent, dar cu astea era foarte sever. 

I.M. Simţeaţi că vă iubeşte? Vă 
simţeaţi chiar ocrotiţi?

V.P. O, da, îşi iubea clasa, şi era încre-
dinţat că fiecare dintre noi va ajunge ci-
neva, într-un moment sau altul. Cum îţi 
spuneam, ziua de luni începea neliniş-
titor pentru noi, dar devenea apoi fabu-
loasă, pentru că, după cele 5-10 minu-
te de când afişa nemulţumirile, ener-
varea, şi ridica tonul, dintr-odată, în to-
iul unei  fraze schimba radical ,,maca-
zul“, şi spunea câteva cuvinte care pro-
duceau o colosală ilaritate şi o bună dis-
poziţie generală. Era momentul destin-
derii totale. Asta era frumuseţea acestui 
,,joc“ părintesc, pe care noi îl resimţeam 
ca pe un gest de mare afecţiune. Era ex-
traordinar din punctual ăsta de vedere. 
Am în memorie de asemenea şi nenumă-
ratele exemple pe care le dădea faţă de 
ce înseamnă teatrul. Avea şi o expresie 
preferată: „Teatrul este mirare“. Am au-
zit ceva asemănător şi la Marin Moraru, 
pe care l-am auzit spunând că el s-a năs-
cut ca să se mire.

 I.M. Multe dintre sintagmele lui  
Dem Rădulescu circulă şi astăzi în lumea 
teatrală, fiind de notorietate.  
Câte generaţii a şcolit?

V.P. Am înţeles că a intrat în  
Institut ca asistent, în jurul anilor ’70, 
aşa că au existat  cam  5-6 generaţii de 
studenţi pe care i-a îndrumat şi i-a for-
mat.

•

•

•

•

I.M. Ai absolvit Institutul în 1989, 
an cu o semnificaţie precisă în istoria 
recentă a României.

V.P. Da, şi am făcut parte din ultima 
generaţie de absolvenţi care am mai pri-
mit repartiţii. A mea a fost la Teatrul din 
Giurgiu. Era un teatru destul de atipic, 
format fiind din actorii fostului teatru 
bucureştean ,,Ion Vasilescu“.  Din ceea 
ce povesteau actorii mai în vârstă, fusese 
o hotărâre brutală făcută peste noapte: 
brusc, un convoi de camioane a dus toa-
tă recuzita teatrului la Giurgiu, şi aşa, pe 
neanunţate, a luat fiinţă noul teatru. Se 
dăduse drumul unui Combinat Chimic,  
şi Elena Ceauşescu a dat ordin ca oraşul 
să fie înzestrat şi cu un teatru. Să ne în-
ţelegem bine: nu a existat vreun decret, 
sau vreo hotărîre guvernamentală, ci, 
pur şi simplu, s-a procedat aproape ho-
ţeşte, fără consultări prealabile şi fără 
putinţă de împotrivire. 

I.M. Ce consecinţe a avut în ani acest 
să-i spunem abuz?

V.P. A fost o perioadă ciudată atât pen-
tru mine, cât şi pentru actriţa Gabriela Bu-
tuc, colegă de an, care-mi devenise între 
timp soţie. Practic, n-am stat în Teatrul 
din Giurgiu decât un an, un an şi jumăta-
te, într-o stare debusolantă. Între timp, ac-
torii vârstnici au cerut o reparaţie morală 
ministrului culturii de atunci, Andrei Ple-
şu, care a fost de acord cu revenirea lor la 
Bucureşti. Sediul vechi al teatrului nu mai 
putea fi redat, fiindcă între timp fiinţa Tea-
trul Ţăndărică, şi cu toţii am început o cău-
tare aproape comică, am alergat care-înco-
tro, pentru un sediu în Bucureşti, propriu 
spectacolelor. Primeam salariu de la Mi-
nisterul Culturii, pentru că, scriptic, tea-
trul exista, dar nu avea sediu. Împreună 
cu regizorul Mircea Marin, care a fost, de  
altfel, primul director al teatrului, numit 
pe atunci ,,Urmuz”, ne zbăteam cât pu-
team pentru găsirea unui sediu. Până la 
urmă, miracolul s-a întâmplat şi în fosta 
Casă de Cultură ,,Eminescu” , a sectorului 
2 (astăzi Teatrul Metropolis, la care sunt şi 
astăzi angajat), am găsit, în sfârşit, spaţiul 
pe care-l doream…

I.M. Te-am văzut  pe scena teatrului 
,,Mundi”, în câteva roluri de excepţie. 
Totuşi, aş fi curioasă să aflu cu ce rol ai 
debutat în teatru.

V.P. Spre sfârşitul liceului, Ion Sora 
(clasa a XI-a), căutând posibili actori 
pentru debutul lui ca regizor, s-a gân-
dit că-i va fi dificil să aducă actori consa-
craţi, care erau angajaţi la teatre de mare 
tradiţie şi aveau aproape zilnic spectaco-
le, aşa că prospecta Bucureştiul în căuta-
re de talente. M-a ales împreună cu câţi-
va colegi de-ai mei şi a montat un Sar-
tre, „În spatele uşilor închise“. Frumuse-
ţea a fost că spectacolul s-a jucat la Casa 
de Cultură a Sectorului 2, exact locul în 
care peste câţiva ani aveam să fiu anga-
jat ca actor. 

 Debutul real a fost însă cel de la Cas-
sandra, în anul IV, 1989, cu un specta-
col de Mazilu: „Mobilă şi durere“, reali-
zat de profesorul nostru Dem Rădules-
cu. A fost un moment de care şi astăzi 
îmi aduc aminte cu emoţie. Consider că 
trăirea cea mai puternică pentru un actor 
este momentul unic al repetiţiilor, cel al 
aşteptărilor, al nemulţumirilor, al încer-
cărilor de a dimensiona cum trebuie per-
sonajul respectiv. Asta e o trăire, care, cel 
puţin pentru mine, este unică…      

I.M. Viorel Păunescu,  faci parte 
dintr-o generaţie de actori cărora  
schimbările politice le-a adus mult 
mai multă libertate, dar în alt fel  a fost 
dezavantajată, voi fiind primii pe care  
s-au experimentat nişte schimbări, care 
nemulţumesc şi astăzi parte din breasla 
voastră. 

•

•

•

•

V.P. Repartiţia avea şi un lucru bun. 
În primul rând, erai repartizat în ţară, 
aveai 2-3 ani în care îţi făceai ucenicia, 
te familiarizai cu ceea ce înseamnă con-
tactul cu publicul, şi, într-un fel, îţi de-
monstrai şi valoarea. Sărind această eta-
pă, noi ne-am trezit ca nişte copii cumva 
frustraţi, cumva neîmpliniţi.  Şi nu nu-
mai eu am simţit asta, ci toţi colegii mei 
de generaţie.

I.M. Dar mai este şi şansa pentru un 
actor…

V.P. Sigur,  multe depind şi de şansă, 
de întâlnirile pe care le ai cu regizorul, cu 
textul, cu colectivul. Dacă este să regret 
ceva, este că nu am terminat facultatea 
fie înainte cu câţiva ani (pentrucă teatrul 
la care erai angajat era obligat să-ţi dea, 
cel puţin pentru început, un rol princi-
pal, şi  puteai să-ţi faci cum s-ar spune 
mâna), sau că n-am terminat câţiva ani 
mai târziu, când s-au mai aşezat nişte lu-
cruri şi veniseră celelalte generaţii, care 
s-au unit în spirit. Noi eram consideraţi 
mai mult sau mai puţin neinteresanţi, fi-
indcă făceam parte din regimul trecut. Şi 
atunci, spiritul creat de schimbări a fă-
cut ca noi să nu explodăm în prim-planul 
evenimentelor teatrale majore.

I.M. Ai făcut, totuşi, după cum 
aminteam, roluri foarte bune care, 
din păcate, au avut o existenţă 
efemeră, din cauza repertoriilor 
în continuă efervescenţă. Astăzi, 
confortul actorului este minat de 
latura administrativă şi pecuniară, se 
desfiinţează teatre de tradiţie,  sunt 
pensionaţi forţat mari actori…

V.P.  Teatrul românesc suferă, la fel 
cum suferă întreaga societate româneas-
că. El face parte din conştiinţa omului, din 
nevoia omului de a se relaxa. Şi ar trebui 
privit cu mai multă atenţie de guvernanţi. 

•

•

E greu să-i dai spectatorului senzaţia de 
bine, de bucurie, atunci când lipsa bani-
lor îngreunează însăşi existenţa teatrului 
ca instituţie de cultură.  Tot Dem Rădules-
cu spunea pe de altă parte că se poate face 
teatru şi cu un scaun pe scenă, dacă ai ce 
spune publicului, dacă faci lucrul cu cre-
dinţă. Pe de altă parte,  a venit tăvălugul 
occidental peste noi, cu toate ideile lui şi, 
sigur, regizorii au căutat, pe bună drepta-
te, să ajungă acolo unde şi-ar fi dorit să se 
afle încă înainte de ’90, dacă nu ar fi exis-
tat constrângerile trăite de noi toţi.

 I.M. E de mirare în condiţiile astea 
cât de mult s-a mărit an de an numărul 
absolvenţilor de teatru.

V.P. Noi eram 8 studenţi la zi şi 7 la 
seral, şi mai erau câţiva la Târgu-Mureş. 
Acum termină anual în jur de 70.

 I.M Nu se va ajunge la un şomaj 
endemic?

V.P. O să ajungem o ţară de actori şo-
meri. Regretabil e că există actori care, 
din cauză că joacă pe alte scene din ţară, 
nu pot să participe la castinguri de film, 
de reclame. Spectacolele din alte oraşe 
nu se pot bucura de sponsorizări, de spri-
jin scenografic, de o mai bună publicita-
te. Este şi motivul pentru care mulţi ac-
tori se pierd, găsindu-şi alte preocupări.

I.M. Ai interpretat roluri dintre 
cele mai diverse, în piesele unor mari 
dramaturgi: Eugen Ionesco, Camil 
Petrescu, Teodor Mazilu, Dumitru 
Popescu ş.a.m.d.  Te-am văzut jucând 
şi la Teatrul  ,,Masca” un rol spumos, 
ce ţi se potrivea de minune, tu fiind un 
actor cu mare har musical. Nu crezi că 
genul ăsta de spectacole, în care muzica, 
pantomima, se îmbină cu commedia dell 
arte, ar trebui să fie mai vizibile în viaţa 
noastră teatrală?

•

•

•

V.P. Noi nu avem tradiţie în zona asta. 
Este nevoie de o şcoală temeinică pentru 
a juca într-un musical. E necesară o mare 
mobilitate fizică, dar şi vocală. Chiar 
dacă unii consideră zona asta una facilă, 
e nevoie de complexitate ca să poţi sus-
ţine asemenea partituri. Ar trebui, cum 
spuneam, înfiinţată o şcoală pentru a pu-
tea extinde acest gen de spectacole ex-
trem de gustate de public, cu dans, can-
to şi teatru.

I.M. Viorel Păunescu, să presupunem 
că ai posibilitatea să înfiinţezi o 
asemenea şcoală. Ai avea curajul s-o 
faci?

  V.P. De unul singur ar fi foarte greu. 
Aş participa la înfiinţarea ei, măcar în 
ideea de-a fi în contact cu personalităţi 
occidentale, care au o bogată experienţă 
în acest sens. Chiar m-am gândit la asta, 
dar rămâne un vis… Cum un vis rămâ-
ne şi înfiinţarea unui teatru particular. 
Unele teatre private trăiesc prin restau-
rantul pe care-l au. El conţine şi spaţiul 
pentru spectacol, şi nu invers. În străină-
tate, respectivul teatru conţine şi un spa-
ţiu comercial, şi lucrurile devin în felul 
ăsta, mai clare.

I.M. Ai juca prin spaţii publice: 
metrou, parcuri, bulevarde ş.a.md.?

V.P. Sigur, nu am prejudecăţi în ce pri-
veşte profesia de actor. Singura mea pro-
blemă este rolul: trebuie să mă ataşez de 
el, ca să-l fac cu mare plăcere.

I.M. Schimbările de la Teatrul 
,,Mundi” , actualmente ,,Metropolis”, 
 au fost benefice?

V.P. Sigur, sigur. Este una dintre cele 
mai frumoase săli de teatru ale momen-
tului, iar George Ivaşcu este un director 
foarte bun, şi faptul că se montează cam 
un spectacol pe lună spune destul despre 
funcţionarea lui. Sunt convins că mă rog, 
conducerea teatrului se luptă şi cu situa-
ţia financiară. Fiind un teatru de proiec-
te, este o mare emulaţie actoricească, şi 
trebuie adevărate jonglerii printre ora-
rele actorilor… Ca o părere personală… 
spectacolele se joacă din cauza asta cam 
rar, dar se joacă.

I.M. Cu săli pline?
V.P. Absolut. Cu săli pline până la re-

fuz.

I.M. Ca mai toţi actorii români de 
teatru, ai jucat şi în filme…

V.P.  „În fiecare zi mi-e dor de tine“, al 
regretatului Ghe. Vitanidis, este un film 
drag mie, apoi am apărut în roluri epi-
sodice, dar consistente, un exemplu este 
„Terminus Paradis“ al lui Lucian Pintilie, 
dar am pierdut din păcate câteva roluri, 
numai din motive subiective.

Am avut în schimb acum 2-3 ani o în-
tâlnire cu adevărat fabuloasă, cu un pro-
ducător de film din Ungaria, venit în Ro-
mânia în vederea deschiderii unei afa-
ceri. Întâmplarea a făcut să ne întâl-
nim. Un casting în Ungaria pentru o co-
producţie europeano-americană mi-a 
adus un rol în filmul care, în româneş-
te, s-ar traduce „Ziua mâniei“, alături de 
Christopher Lambert. Filmul a ajuns în 
România deocamdată pe DVD-uri. Cola-
borarea noastră nu a încetat şi, în acest 
noiembrie, sunt invitat în calitate de ac-
tor (am fost şi director de locaţie pentru 
echipa regizorală, la vreo 4 filme reali-
zate în România) să  joc într-o nouă co-
producţie. 

I.M. Către final, trebuie să amintim 
că faci parte dintr-o cunoscută  formaţie 
vocal-instrumentală, de muzică veche, 
numită ,,Pontice” , iniţiată de actorul 
Cătălin Mirea, cu care aţi sedus publicul 
din multe locuri din ţară.      

•

•

•

•

•

•

Viorel  Păunescu a  absolvit Institutul de Teatru, în 1989, la 
clasa lui Dem Rădulescu. A făcut roluri de referinţă în: 
- ”Regele moare” de Ionesco 
- ”Levantul” după Mircea Cărtărescu 
- ”Patul lui Procust” după Camil Petrescu
- ”Dalbul pribeag“ de Dumitru Popescu, 
- ”Dumnezeu binecuvântează America” de Petre Barbu 
ş.a.m.d. 
Este un actor complex, a jucat în filme, a recitat în public, a 
jucat în seriale şi în reclame, stăpâneşte şi limbajul muzical, 
într-un cuvânt, este un actor. 
De aproape un an, actorul face parte dintr-un grup muzical 
“Pontice”(cântând şi cu vocea, şi la câteva instrumente), 
grup ce-şi propune reascultarea unor cântece europene 
vechi.
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opoziția08  Ioan Groşan 
ioan.grosan@ziuaveche.ro

Istanbul, 31 octombrie a.c., în jurul orei 
10.45. Piaţa Maksin, unul din cele mai aglo-
merate locuri din oraşul de pe malurile 
Bosforului. Profitând de o zi liberă în progra-
mul românesc de la marele Festival de car-
te ce se ţine anual aici, mă plimbam, alături 
de alte mii de localnici şi turişti, prin piaţă. 
Deodată, cam la 200 de metri în stânga mea, 
o bubuitură, nu foarte puternică. Apoi, ţipe-
te, lume care alerga, fluierături, sirene, alar-
me de maşini. Instinctul de ziarist şi nu cel 
de conservare m-a făcut să mă-ndrept în di-
recţia bubuiturii, în sensul invers în care fu-
gea mulţimea. Tot ce-am apucat să văd (fi-

indcă imediat, cu o rapiditate uluitoare, Po-
liţia a izolat locul, iar cu aceeaşi rapiditate, de 
parcă erau anunţate dinainte, au sosit care-
le de televiziune) a fost sânge pe caldarâm, 
un morman de ceva acoperit cu o prelată şi 
câţiva poliţişti răniţi duşi cu targa. Ulterior, 
s-a dedus şi am aflat şi eu că sinucigaşul – de-
scris de martori ca un tânăr înalt, brunet – nu 
urmărise de fapt să facă prăpăd în mulţime, 
căci la foşgăiala de acolo i-ar fi fost uşor, ci vi-
zase un microbuz plin cu poliţişti lângă care 
se postase ca din întâmplare şi apoi – cum să 
zic? – se autodetonase.

În ziua respectivă au circulat trei variante 
în privinţa identităţii sinucigaşului: una pre-
supunea că făcea parte din aripa radicală a 
kurzilor, aflată în veşnic conflict cu autori-

tăţile turce şi că tocmai de-aia avea ca obiec-
tiv microbuzul cu poliţişti, a doua că era un 
extremist de stânga, iar a treia că avea legă-
turi cu al-Qaida. Mă rog, pentru mine are mai 
puţină importanţă ce l-a mânat pe el în lup-
tă; mai important mi se pare că moartea poa-
te veni din senin şi că deocamdată nu exis-
tă soluţii pentru a împiedeca asemenea acte, 
fiindcă ele se nasc dintr-o disperare progra-
mată aproape ştiinţific. Teribil! 

P.S. – Cu totul regretabil faptul că la marele Târg 
de carte de la Istanbul, dl Ion Maxim, directorul fili-
alei ICR din Turcia, n-a catadicsit să vină un minu-
ţel la propriul stand. Probabil că Domnia-Sa avea şi 
are la Istanbul şi alte însărcinări decât cele strict cul-
turale, fiind în acest sens foarte ocupat. Bănuiesc că 
prietenii ştiu de ce.

ORIZONTAL
1. Schimbare 2. Cuvânt care nu cere schimbarea - Încercat 

înaintea schimbării 3. Specie de grâu 4. Schimbă mersul trenu-
lui - Scoasă pentru a fi schimbată 5. Soluţia finală a şahului - Lu-
ate din tavă! - Apel de urgenţă 6. Început de drum (pl.) - Morale 
7. Harnica stupului 8. Armăsari dobrogeni - Strigăte 9. I s-a fă-
cut prezenţa - Îl tot schimbă actorul 10. Schimbă cămile în de-
şert - Făcute de râs.

VERTICAL
1. Schimbul de noapte - Schimbă gustul vinului 2. Soare egip-

tean - Excursionist 3. Cureluşă de meşină - Leguma bărbaţilor  
4. În plen! - Cuib! - Tub gol! 5. Desfăşurată în campionat - Fir tex-
til 6. Sunt fără nici un drept 7. În test! - Încornorat cu barbă 8. Mo-
miţi - Epocă 9. Nota diapazonului - Satâr 10. Fibroase - Ansam-
blu feminin.

de Iulian Păun 
Schimburi

Am văzut  
un atentat 
sinucigaş
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Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Am lăsat să se decanteze 
impresiile după vizionarea filmului 
“Autobiografia lui Ceauşescu”. M-a 
urmărit, pe rând, m-am răsculat şi am 
făcut pace, am cugetat, am înţeles. 
Sau nu. 

Desigur că la un film cu asemenea 
titlu nu te aştepţi să vezi nenorociri. 
Dezamăgirea unora ţine de gradul de 
înţelegere, să spunem, şi arată cât rău 
ne-au făcut, printre multe altele, “Şti-
rile de la ora 5”. Dar cine şi-ar scrie bi-
ografia obiectiv, crud, neromanţat? 
Sau, mai corect, cine n-ar vrea să fie 
cunoscut “şi altfel”, să se decodifice, 
să se explice poate, printr-un efort an-
tum, de final. Sigur că Ceauşescu nu 
a fost genul de om care să se fi gândit 
măcar să-şi scrie cândva memoriile. 
Mai ales că nici nu ar mai fi fost nevo-
ie. Nu i-au scris “memoriile” contem-
poranii? Nu i-au fost consemnate fap-
tele măreţe de către cronicari zeloşi şi 
fideli? Dintre care prea puţini au de-
zertat din legiunea lăudătorilor şi prea 
mulţi s-au lăudat cu o camuflată semi-
disidenţă la fel de penibilă ca semi- 
ilegalitatea tovarăşului. Care se expli-
ca astfel: el se ascundea, dar nu-l că-
uta nimeni. 

Să revenim la film. O primă con-
cluzie personală a fost că da, trebuie 
văzut. Măcar pentru aducere amin-
te, la fel cum te întorci într-un trecut 
personal dureros, imunizat de trece-
rea timpului, cu rănile cicatrizate, in-
capabil de furie, dar în stare de zâm-
bet amar. De unde ar putea veni zâm-
betul amar? Din suprapunerea acestui 

trecut hulit şi renegat, cu personajele 
lui de teatru absurd, majoritatea tre-
cute în lumea umbrelor, peste un pre-
zent jalnic operat de personaje şi mai 
sinistre, mai toxice, mai hilare, trecu-
tul iese parcă mai puţin şifonat. 

Umorul involuntar al lui Ceauşes-
cu ori al Elenei, “agramaticalităţi-
le” lor, gesturile, preocupările în afa-
ra demnităţilor oficiale pălesc dacă 
le compari cu prestaţiile puterii tâ-
nărului nostru regim democratic de 
numai 20 de ani. Cu ce este mai ca-
raghios Ceauşescu spunându-şi dis-
cursul în faţa ONU într-o română pel-
tică, decât Iliescu, Băsescu, în contex-
te mai puţin valoroase, într-o engle-
ză de tot aproximativă? Ceauşescu, 
jucând volei, decât Boc, jucând fot-
bal? Ceauşescu&Co, la vânătoare, de-
cât Năstase&Co, trăgând în mistreţi? 
Ceauşescu, dansând, decât Băsescu, 
făcând acelaşi lucru? Elena, sinistra, 
în capot, pe terenul de volei, decât Ele-
na, sfioasa sau Elena, nesfioasa, căla-
re? Pentru că un lucru aproape te for-
ţează acest film să faci: COMPARAŢII. 
Comunism utopic - capitalism modifi-
cat genetic, egalitate utopică - inegali-
tate scandaloasă, înapoiere - progres 
(discutabil), nivel de trai - nivel de trai, 
putere - putere, popor - popor (aici ar 
fi o întreagă discuţie...). 

Desigur că secvenţele care au alcă-
tuit colajul au fost alese pentru o va-
riantă roz, exclusiv comercială. Imo-
rală, dezamăgitoare, deloc nostalgică, 
pentru spectatorii de vârstă medie şi 
peste. Dar nu despre aceştia vreau să 
vă vorbesc. La premieră, Sala Palatu-
lui a fost plină pe sfert, dacă nu cum-
va mai mult, de tineri între 17 şi 25 de 
ani, elevi, studenţi, proaspăt absol-

venţi. Care au avut o nesperată răbda-
re să stea trei ore în scaune şi să aplau-
de la câteva scene, dând indicii asupra 
percepţiei filmului. “Amuzant”, “ridi-
col”, “ireal”, dar nu “dictator”, “crimi-
nal”, “malefic”, “bandit”, “vânzător 
de ţară”, “pitic”, “prostănac”...

Este această îngăduinţă periculoa-
să? Este ea o pervertire a judecăţii? O 
dovadă de superficialitate ori de ma-
turitate? Greu de evaluat această re-
acţie a tineretului. Mirată am fost că  
n-am văzut la intrare sau la ieşire re-
prezentanţii vreunui organism abi-
litat să facă sondaje de opinie pe un 
aşa minunat eşantion oferit de-a gata. 
Exit-poll la un film despre Ceauşescu? 
Da, eu cred că ar fi fost foarte util.

În final, ca pe vremuri, pun între-
barea pentru fixarea cunoştinţelor în 
clasele primare: “Ce-am învăţat noi 
din filmul acesta?”. Mai nimic. Cum 
ar fi: că istoria se repetă halucinant, 
că omul politic nu e obligatoriu pe o 
treaptă mai sus ca evoluţie, că nici ale-
gătorul nu este, că şi oamenii fără car-
te au partea lor, câteodată chiar mare 
de tot, că, ne place ori nu, avem condu-
cători asemenea nouă, că ne place fe-
laţia în formaţiune de turmă şi în vă-
zul lumii şi că ne obişnuim cu răul mai 
ceva decât ţiganul cu scânteia. 

Filmul acesta s-ar fi putut la fel de 
bine intitula “Iertare că te-am împuş-
cat de Crăciun” şi ar fi sunat mai bine. 
Altfel, este un documentar realizat să 
satisfacă acelaşi gust pentru cancanul 
mărunt, fără efort, fără costuri, fără 
sens, fărăr ecou, fără consecinţe, fără 
suflul pentru a străbate istoria. Cine-
matografică sau colectivă. Plin de o 
bunăvoinţă, pe alocuri ironică, dar nu 
ca merit al realizatorului. Atât.  

Iertarea  
lui Ceauşescu Când m-am întors din po-

vestea asta, întâi am plâns fără 
oprire 10 ore. Pe urmă m-am 
întors cu ochii umflaţi la viaţa 
mea obişnuită, ţinută de mână, 
ca un orb, de instinctul de con-
servare. Zile întregi m-am spă-
lat, m-am îmbrăcat, am deschis 
gura ca să bag în ea pâine, cafea 
şi ţigări, fără să ştiu cu adevărat 
ce fac. Două lucruri nu putea de-
loc să rezolve bietul instinct. Să 
mă facă să scriu şi să mă piep-
tăn.

A doua NU poveste a început 
din cauză că am talent şi scriu. 
Un băiat m-a citit şi mi-a scris un 
e-mail. Era din alt oraş şi asta a 
fost tot. M-am îndrăgostit, fără 
să ştiu de cine, în 3 minute.  
N-am avut nici măcar scuza ce-
lor 10 până-n 20 de ani. Îi de-
păşisem, cu mult, pe toţi. Nu  
m-am mai desprins de mess. 
Plecam greu şi cu teamă de lân-
gă computer, la o bere sau la un 
concert. Într-un fel, ştiu foarte 
bine cum e să trăieşti „cuplat la 
aparate”.

Eu m-am dus să-l cunosc, 
după un an şi multe certuri. 
Din minutul 48 al orei 9 din 
ziua în care ne-am cunoscut şi 
am devenit posibili, el a înce-
put să fugă. Iar eu am început 
să alerg după el. N-am fost ni-
ciodată bună la alergarea de 
rezistenţă, pentru că fumez şi  
n-am răbdare. M-am împiedi-
cat, m-am enervat, am înju-

rat, am ţipat şi am plâns. Dar  
n-am renunţat, pentru că bas-
mele nu-ţi atrag niciodată aten-
ţia când ce e prea mult începe 
să strice.

Nu suporta să-l ating în re-
gim diurn şi ţipa la mine atunci 
când o făceam, dar noaptea, 
după ce îşi încheia temeinic 
nasturii de la pijamaua albastră, 
voia să pot trece cu naturaleţe 
la programul de sex. Nu-mi răs-
pundea la telefon, nu-l suporta. 
Nu-i plăcea să mă vadă printre 
lucrurile lui, zicea că i le stric. 
Se crispa la fiecare schimbare, 
oricât de mică. Într-una din vi-
zitele mele a dispărut trei zile şi  
s-a întors abia în dimineaţa 
când îi părăseam oraşul. În ul-
tima din vizitele mele, m-a în-
cuiat în casă, mi-a luat maşina 
şi dus a fost. În două din nop-
ţile vizitelor mele, am ajuns să 
dorm singură într-o cameră de 
hotel. Nici unul din cuvintele 
simple nu avea 
acelaşi înţeles 
pentru amân-
doi. Când 
eram împreu-
nă, eram mai 
departe decât 
dac-ar fi stat 
fiecare la el 
acasă.

Nu am, 
cu siguran-
ţă, o fire care 
să-şi dorească 

a-şi face singură rău. M-am în-
drăgostit de talia lui intelectu-
ală, care se potrivea frenetic cu 
a mea. Dar, odată cu povestea 
asta, am aflat că nu e de-ajuns. 
Am avut zile întregi în care cre-
deam că nu e nici măcar de do-
rit.

Mi-au rămas de la el bucuria 
câtorva cărţi şi dragostea pen-
tru un muzician anume. Sunt 
momente în care mă lupt în con-
tinuare cu spaima de a nu fi nici-
odată atât de bună, cum aş vrea, 
pentru cineva. 

Mi-a mai rămas o amintire 
care uneori bate tare în inima 
mea atât de patetic-poetică, la 
o adică. Într-o seară cu certuri 
groaznice, uşi trântite, dezor-
dine şi CD-uri sparte, eu mi-am 
luat câmpii. Când m-am întors, 
am găsit în chiuvetă nisip şi în 
scurgere, o scoică. Vărsase o sti-
clă cu apă de mare, memento al 
unei veri trecute. A doua zi mi-a 
spus că toate corăbiile i se îneca-
seră în chiuvetă. (UATEVĂR)

 > sursa www.
catchy.ro

Site-ul de dating online 
Badoo a realizat un studiu cu 
ajutorul celor 80 de milioane 
de cliente din întreaga lume, 
pentru a face o legătură în-
tre numărul de accesări şi 
ţara de provenienţă a femei-
lor amatoare de nebunii. Şi... 
Spania este pe primul loc ca 
număr de femei care flirtea-
ză pe internet, raportat la 
numărul de locuitori. Polo-
nia, Republica Dominicană, 
Italia, Argentina şi Brazilia o 
urmează îndeaproape. Des-
pre România nimic? :) De 
mirare este faptul că până la 

mijlocul anilor 1970, statu-
tul femeilor din Spania era 
atât de precar încât ele nu-
şi puteau deschide nici mă-
car un cont bancar fără per-
misiunea soţului, necum 
altceva. Astăzi, deşi prosti-
tuţia este ilegală în Spania, 
unul din patru bărbaţi recu-
nosc că au plătit pentru sex. 
Ar putea exista vreo legătu-
ră cu numărul mare de ce-
tăţene de alte naţionalităţi 
care au venit la muncă şi s-
au stabilit temporar în pe-
ninsula Iberică?

 > sursa www.cat-

Femeile din Spania  
sunt pe primul loc  
la flirt

A doua NU poveste 
Corăbii înecate în chiuvetă


