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Teodor Şeran 

În subcarpaţii din Muntenia, în comuna 
Malu de Răsună, trăia odată o familie 
numeroasă, cu 12 copii. Din prea multă 
iubire şi gelozie, bărbatul, mai mare 
cu 15 ani decât nevasta, o convinsese 

să facă mai mulţi copii. Poate că aşa, după 
fiecare copil, va mai pierde din frumuseţe şi 
nu o vor mai admira bărbaţii pentru chipul ei 
frumos şi pentru cozile negre şi lungi până la 
călcâie. Copiii au crescut, s-au însurat şi au 
făcut şi ei copii. Cu timpul, neamul s-a mărit 
şi se adunau cu toţii la nunţi şi la petreceri, 
fără să se gândească nimeni la inevitabila 
moarte. Multă vreme viaţa s-a scurs frumos 
pentru cei 12 fraţi. Dacă sunt cinci fraţi, sunt 
diferiţi, ca şi cele cinci degete de la o mână. 

Dacă sunt 12 fraţi, datorită diferenţelor, 
viaţa devine complicată. Părinţii nu au 
putut să le dea la toţi fraţii avere la fel. Unii 
au primit pământ mai bun, alţii pe unde a 
înţărcat mutu’ iapa. Nurorile, rele, au sărit 
cu gura. A fost tărăraie multă, scandal şi 
uneori chiar şi ură. Apoi, s-au împăcat.         
Şi s-au certat din nou. 
Viaţa a mers înainte, iar fraţii se ţineau „de 
fraţi”. Într-o zi a murit primul copil din cei 
12 fraţi şi neamul numeros s-a adunat la 
înmormântare. Au adus nenumărate laude 
celui mai mare dintre ei. Care fusese un om 
bun şi care i-a ajutat pe toţi. „A fost bun şi 
harnic, sărăcuţul!”, l-au lăudat şi vecinii la 
pomană. Rând pe rând, încă zece fraţi s-au 
dus şi ei la ceruri şi de fiecare dată neamul, 
din ce în ce mai puţin numeros, s-a adunat 
să îi plângă şi să îi laude. Când a murit şi 

ultimul frate, neamul era aproape stins. 
Copii nu avusese, iar nepoţii de la fraţi erau 
plecaţi departe, prin Europa. Nu avea cine 
să îl plângă. Cât despre lăudat, nici atât! Cu 
vecinii se certase toată viaţa pentru o sfoară 
de pământ din Valea Corbului. 
La cimitir, vecina Mariţa, care îl porcăia de 
fiecare dată când cosea iarba de pe vale, a 
aruncat un pumn de ţărână peste mormânt 
şi s-a închinat cu evlavie: „Dumnezeu să-l 
ierte maică, că tare bun băiat a fost! Omenos 
şi harnic, pâinea lui Dumnezeu!”. Era o zi 
de toamnă liniştită, cu soare blând şi mulţi 
dintre săteni şi-au amintit emoţionaţi de 
ultimul dintre cei 12 fraţi. Toţi au fost de 
acord că aşa este, vecina Mariţa are dreptate: 
cel mai mic dintre fraţi a fost un om minunat, 
pe care nu îl vor uita niciodată! Dumnezeu să 
îl odihnească în pace!
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Cardinalii față cu pedofilia

Anca Hriban 
anca.hriban@ziuaveche.ro

Abuzurile sexuale comise de clerici 
asupra copiilor au fost zeci de ani subiect 
tabu pentru Vatican. Scandalurile de pe-
dofilie au zguduit însă Biserica Catolică 
din temelii şi anul acesta a fost unul al re-
cunoaşterilor, dar şi al încercărilor Sfântu-
lui Scaun de a gestiona această criză, care 
a scăzut dramatic încrederea credincioşi-
lor. Papa Benedict al XVI-lea i-a convocat 
vinerea viitoare pe toţi cardinalii pentru a 
discuta despre pedofilie.

“Papa i-a invitat pe membrii colegiu-
lui cardinalilor şi pe noii cardinali la o zi 
de reflecţie şi de rugăciune, vineri, 19 no-
iembrie”, a anunţat Vaticanul, precizând 
că una dintre temele reuniunii va fi “răs-
punsul Bisericii la cazurile de abuzuri se-
xuale”. Aceasta va fi prezentată de cardi-
nalul William Levada, prefectul congrega-
ţiei pentru Doctrina credinţei. Reuniunea, 
la care vor participa 203 “prinţi ai Biseri-
cii”, va avea loc înaintea unui “consisto-
riu obişnuit” în cadrul căruia cei 24 de noi 
cardinali numiţi de papă la 20 octombrie 
îşi vor prelua atribuţiile. De la publicarea, 
în noiembrie 2009, a unui raport care dez-
văluia sute de abuzuri sexuale comise asu-
pra copiilor de către persoane din cadrul 
Bisericii în regiunea Dublin (Irlanda), aco-
perite de superiorii lor ierarhici, Papa Be-
nedicat al XVI-lea se confruntă cu cea mai 
gravă criză a Bisericii din ultimii ani, am-

plificată de scandaluri similare în alte ţări 
europene şi în Statele Unite. 

3.000 de cazuri  
anchetate în 50 de ani

Aproximativ 3.000 de cazuri de pedo-
filie produse în ultimii 50 de ani şi în care 
au fost implicaţi preoţi catolici au fost an-
chetate de Sfântul Scaun din 2001 şi până 
în prezent, a anunţat în luna martie un res-

ponsabil de la Vatican.
“Între 2001 şi 2010 au fost ancheta-

te aproximativ 3.000 de acuzaţii privind 
prelaţi şi preoţi pentru abuzuri sexuale co-
mise în ultimii 50 de ani”, declara în pri-
măvară Monseniorul Charles J. Scicluna, 
procuror la tribunalul Congregaţiei pen-
tru doctrină religioasă, într-un interviu 
acordat cotidianului Avvenire, publica-
ţie a Conferinţei episcopale italiene. “În 
aproximativ 60% dintre aceste cazuri a 
fost mai degrabă vorba despre acte de efe-

bofilie (atracţie sexuală faţă de adolescenţi 
de acelaşi sex). În 30% dintre cazuri a fost 
vorba de raporturi de natură heterosexu-
ală şi doar în 10% dintre cazuri este vor-
ba de pedofilie propriu-zisă, adică atrac-
ţie sexuală faţă de copii”, explica prelatul. 
Astfel, în perioada 2001 şi 2010 s-au înre-
gistrat aproximativ 300 de cazuri de pre-
oţi acuzaţi de pedofilie. “Trebuie să con-
statăm că acest fenomen nu este chiar 
atât de extins pe cât se încearcă să se afir-
me”, a adăugat el reamintind că Biserica  
Catolică dispune de 400.000 de prelaţi şi 
preoţi în întreaga lume. 

În 10% dintre cazuri, cele foarte grave, 
confirmate de dovezi clare şi indubitabi-
le, clericii vinovaţi au fost excluşi din rân-
dul Bisericii. Tot 10% dintre prelaţi şi pre-
oţi au solicitat singuri excluderea din ca-
drul Bisericii, după ce au fost implicaţi în 
astfel de scandaluri, mai precizează Mon-
seniorul. În majoritatea cazurilor semna-
late, 60%, “ţinând cont de vârsta avansa-
tă a acuzaţilor, nu am mai deschis proce-
se şi am luat măsuri disciplinare cum ar fi 
interdicţia de a ţine slujba sau de a primi 
confesiuni şi obligaţia de a se retrage în-
tr-o viaţă de penitenţă”, a mai susţinut el. 
În cazul celor 20% de preoţi şi prelaţi ră-
maşi, au fost deschise şi sunt în desfăşura-
re procese penale sau  administrative. Ma-
joritatea denunţurilor împotriva preoţilor 
catolici vin din SUA, unde s-au înregistrat 
aproximativ 80% din totalul cazurilor din 
perioada 2003 - 2004.

Ministrul de externe Teodor Baconschi a explicat la Întâlnirile ziuaveche.ro de ce a intrat în politică, şi-a prezentat Proiectul politico-civic pe baza 
căruia vrea să întemeieze un alt fel de a face politică în România şi a vorbit despre familia sa.

În politică mă bătea gândul să intru de mai mult timp, dar am hotărât să fac acest pas pentru că am ajuns pe munca mea în topul unei anumite 
cariere profesionale şi mă bucură că am intrat în partidul căruia îi aparţin acum, PDL, după ce am fost numit ministru.
Vreau să chem în jurul acestui proiect oamenii de excelenţă, să ne concentrăm pe o acţiune care să ducă în timp la lărgirea clasei de mijloc. 
Asta mi se pare că este formula cea mai realistă de a scoate România din subdezvoltare şi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă, cu mijloace 
democratice şi politice, pentru ca această clasă de mijloc să se îngroaşe în timp.
Noi, clasa de mijloc, suntem cei care facem treabă: muncim de ani buni, am înţeles cum funcţionează libera întreprindere, nu idolatrizăm piaţa, 
nu ne interesează în viaţă doar profitul, ci şi cum convieţuim şi vrem să participăm la un alt model de organizare a vieţii politice.

8

8

8

Criv

GEOpOLiTiCĂ 
Dolar versus yuan 
   >pagina 03

anCHETĂ 
Explozia magazinelor 
de vise 
   >pagina 02

REpORTaJ 
Turism medical la 
Istanbul 
   >pagina 07

Scuzele Papei
Arhiepiscopul Vienei, Christoph Schonborn, a încercat să găsească o explica-

ţie şi, totodată, o scuză în privinţa abuzurilor asupra copiilor, aceea a interdicţiei 
căsătoriei pentru preoţii catolici. Într-o scrisoare publicată în martie pe internet, 
arhiepiscopul a susţinut că există o legătură între scandalurile de pedofilie de ce-
libatul sacerdotal. ”Atât problema formării preoţilor, cât şi urmările revoluţiei se-
xuale a generaţiei 1968. Atât tema celibatului, cât şi tema dezvoltării personale” 
ar putea fi cauzele care să explice pedofilia în opinia arhiepiscopului Vienei, el fi-
ind primul înalt prelat care a pus în discuţie interdicţia căsătoriei impuse preoţi-
lor catolici. Anul acesta, în iunie, Papa Benedict al XVI-lea a cerut explicit iertare 
pentru “abuzarea celor mici” de către preoţii pedofili. “S-a întâmplat ca, în acest an 
de bucurie pentru jurământul solemn al preoţimii, păcatele preoţilor să fie dezvă-
luite, în special abuzarea celor micuţi”, a declarat Papa în timpul unei slujbe. “Ce-
rem insistent iertare de la Dumnezeu şi de la persoanele implicate, în timp ce pro-
mitem să facem tot ce e posibil să asigurăm că astfel de abuzuri să nu mai aibă loc 
niciodată”, a spus Suveranul Pontif. Anterior, el constatase: “Astăzi vedem, într-o 
manieră cu adevărat înspăimântătoare, că cea mai mare persecuţie a Bisericii nu 
vine de la inamici externi, ci se naşte din păcatul din interiorul Bisericii”. 

“Am de răzbunat o generaţie întreagă de oameni valoroşi”
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Petre Crăciun 
OPTIMAL MEDIA

Încă din anul 2008, poliţiştii de la 
Crimă Organizată au intrat în posesia 
primelor informaţii în legătură cu apariţia 
fenomenului ”Spice”, vânzările fiind 
făcute, iniţial, prin intermediul unor  
site-uri. Cele mai importante dintre 
acestea erau etnoplant.ro, thehighwey.
ro, ihigh.ro, etnotrip.ro etc.

Afacerea a prosperat extrem de rapid şi, 
la începutul anului 2009, au apărut prime-
le magazine ”Weed shop”, moment în care 
poliţiştii antidrog au dezvoltat o bază de 
date specială, denumită ”Placebo”. În fe-
bruarie 2009, structurile antidrog din toa-
tă ţara au identificat 18 magazine de acest 
fel, în judeţele Hunedoara, Bacău, Neamţ, 
Galaţi, Brăila, Braşov, Vrancea şi Cluj. În 
lipsa unei reacţii din partea autorităţilor, 
numărul magazinelor de vise a crescut ex-
ponenţial.

“În data de 2.07.2009, directorul Di-
recţiei Generale de Combatere a Crimina-
lităţii Organizate a emis Dispoziţia nr. 120 
privind organizarea unor acţiuni la nivelul 
tuturor Brigăzilor de Combatere a Crimi-
nalităţii Organizate, prin care să se identi-
fice societăţile comerciale care au ca obiect 
de activitate comercializarea de produse 
cu efect psihoactiv şi efectuarea de con-
troale la punctele de lucru, depozitele sau 
sediile sociale ale acestora. În urma cen-
tralizării datelor obţinute de la structu-
rile teritoriale corespondente au rezultat 
121 de magazine ce distribuie produse “et-
nobotanice”, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 672%”, se arată într-o adresă trimisă la 
data de 20.08.2009 către Agenţia Naţiona-
lă Antidrog de către comisarul-şef Floren-
tin Robescu, şeful DGCCO de atunci (astăzi 
locţiitor al şefului Poliţiei Române). În fi-
nalul adresei, Robescu cerea agenţiei să în-
ceapă demersurile pentru a se obţine avi-
zul din partea Ministerului Sănătăţii pen-
tru înscrierea acestor substanţe în tabelele 
anexă la Legile 143/2000 şi 339/2005.

La vremea respectivă, ANA (reorgani-
zată în coordonarea IGPR) a răspuns, prin-
tr-o adresă semnată de comisarul-şef Ni-
colae Maximilian, din 24 august 2009, că 
“susţine şi participă activ la crearea cadru-
lui legal necesar monitorizării circuitului 
ilicit al plantelor şi pot fi utilizate şi în te-
rapie sau în derularea unor studii etnobo-
tanice”. 

Cine e în spatele afacerii?

Modificarea tabelelor de substanţe 
numite etnobotanice a durat nepermis de 
mult, în 2009 desfăşurându-şi activitatea 
două comisii din care au făcut parte Mi-
nisterul Sănătăţii, Ministerul Agricultu-
rii, MAI, Autoritatea Naţională pentru Pro-
tecţia Consumatorilor, Agenţia Naţională 
Antidoping, Agenţia Naţională a Medica-

mentului, Autoritatea Naţională a Vămi-
lor şi trei reprezentanţi ai Poliţiei Române 
(câte unul de la ANA, DCCO şi direcţia ju-
ridică). Comisiile au lucrat extrem de greu, 
timp în care numărul de magazine s-a mă-
rit considerabil, iar cazurile de intoxicaţii 
au început să atragă atenţia opiniei publi-
ce. Numai în anul 2009 la unităţile de pri-
mire urgenţă s-au înregistrat 250 de cazuri 
de intoxicaţii cu astfel de substanţe, mul-
te dintre acestea la Iaşi. La începutul anu-
lui 2010, deputatul Mugurel Surupăceanu 
afirma că magazinele de vise aparţin unui 
grup de nouă firme care sunt legate de Do-
rin Cocoş şi PDL. 

”Magazinele de vise vin din partea lui 
Dorin Cocoş şi a unui grup de interese din 
cercurile PDL. Voi cere să se instituie o co-
misie parlamentară pentru a se stabili cui 
aparţin aceste magazine de vise”, decla-
ra Surupăceanu în februarie 2010, pentru 
Antena 3.

O ordonanţă care nu   
a rezolvat mare lucru

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 din fe-
bruarie 2010 au fost interzise câteva zeci 
de plante şi substanţe. Totodată, a fost cre-
at un sistem mai suplu de modificare a ta-
belelor anexă, înscrierea unei noi plante 
sau substanţe urmând să fie aprobată de 
Guvern, la propunerea ministrului sănă-
tăţii. 

Comercianţii de „droguri legale” s-au 
bucurat de o clemenţă suspectă din par-
tea legiuitorului. „În decurs de 10 zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordo-
nanţe de urgentă, proprietarul, posesorul 
ori deţinătorul cu orice titlu al plantelor şi 
substanţelor prevăzute la art. 1 şi 2 are obli-
gaţia să distrugă, pe cheltuială proprie, cu 
respectarea prevederilor legale, plantele şi 
substanţele pe care le deţine”, se arată la 
art. 3 al ordonanţei. 

Poliţia poloneză a închis 
magazinele într-o noapte

În alte ţări, unele aflate nu prea depar-
te de noi, autorităţile au fost mult mai se-
vere. “La ora actuală există o luptă inegală 
a societăţii civile cu aceşti patroni care au 
devenit extrem de puternici din punct de 
vedere financiar şi care sfidează autorită-
ţile. Pe de altă parte, explozia de astfel de 
magazine s-a făcut şi se face prin permisi-
vitatea autorităţilor locale. Noi ne purtăm 
cu mănuşi cu aceşti patroni. În Polonia, de 
exemplu, într-o singură noapte, 3.000 de 
poliţişti au distrus circa 1.000 de astfel de 
magazine şi drogurile au fost arse pe loc. 
La noi au fost acordate 10 zile de graţie pen-
tru distrugere, timp în care patronii au pu-
tut face ce au dorit cu marfa. Oare de ce?”, 
se întreabă, retoric, Gigel Lazăr, reprezen-
tantul României pentru EURAD (Europe 

Against Drugs), şi preşedinte executiv al 
Centrului Internaţional Antidrog şi pentru 
Drepturile Omului (CIADO), într-o confe-
rinţă de presă din 29 octombrie a.c. Inter-
zicerea unor substanţe nu a însemnat în-
chiderea magazinelor de vise, care au avut 
un uşor recul, revenindu-şi destul de repe-
de prin importul unor substanţe noi, mul-
te dintre ele provenite din China.

Din nefericire, Ordonanţa nr. 6 nu a fost 
urmată de politici de informare şi preveni-
re în rândul tinerilor, statul fiind total ab-
sent în acest domeniu.

“Faptul că substanţele „etnobotani-
ce” au fost, până la urmă, interzise este 
un lucru bun, dar nu avem nici o iniţiativă 
în ceea ce priveşte prevenţia şi tratamen-
tul consumatorilor de droguri uşoare. Ni-
meni nu s-a gândit ce facem cu aceşti ti-
neri care au devenit clienţi ai acestor ma-
gazine. Vor consuma în continuare, ape-
lând la ofertele online, care sunt destul de 
generoase, şi se vor expune rigorilor legii? 
Sau vor trece la consumul de droguri de 
mare risc, ceea ce este şi mai grav?, se în-
treba prof. univ. Pavel Abraham, preşedin-
tele Agenţiei Naţionale Antidrog până în 
anul 2008.

1.300 de intoxicaţii  
şi 5-7 decese

„În prezent, în municipiul Bucureşti 
există 87 de astfel de magazine. În ţară 
există 300 de astfel de magazine”, se ara-
tă într-un punct de vedere remis redacţiei 
noastre de IGPR. 

Nici o autoritate nu riscă să ofere un nu-
măr al consumatorilor. O face însă CIADO 
România.

“După socotelile noastre, numărul de 
tineri care consumă produse etnobota-
nice a crescut de la 500.000, în 2009, la 
700.000, în acest an. Asistăm la slăbirea şi 
chiar la dispariţia organizaţiilor guverna-
mentale implicate în programe antidrog şi 
dorim să credem că acesta nu este ca urma-
re a unor iniţiative ale statului”, a declarat 
Gigel Lazăr. Cifrele nu sunt confirmate de 
nici o autoritate. „Agenţia Naţională Anti-
drog are în desfăşurare un studiu, la nivel 

naţional, privind prevalenţa consumului 
de substanţe cu proprietăţi psihoactive, 
incluzând şi noile substanţe denumite ge-
neric etnobotanice”, precizează Serviciul 
de presă al Poliţiei Române. 

Numărul de intoxicaţii ca urmare a 
consumului de substanţe de acest tip a 
crescut foarte mult şi după publicarea or-
donanţei.  „La Iaşi, am avut circa o sută 
de intoxicaţii până la apariţia ordonanţei 
şi 200 după aceea. La nivelul întregii ţări 
există în jur de 1.300 de cazuri, şi 5-7 de-
cese”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru, şe-
ful UPU Iaşi.

Au apărut laboratoare  
în Bucureşti

Ca urmare a semnalelor tot mai în-
grijorătoare, prefectul Capitalei, Mi-
hai Cristian Atănăsoaei, a emis ordinul 
nr. 824/29.10.2010 prin care se constitu-
ie echipe mixte de control pentru verifi-
carea legalităţii activităţii magazinelor ce 
comercializează produse etnobotanice. 
O primă acţiune a avut loc în noaptea de 
29/30 octombrie, când, potrivit unui co-
municat al Prefecturii, „au fost controlate 
52 de magazine, din totalul de 107 de la ni-
velul Capitalei”. Poate ar fi bine ca ambele 
structuri ale MAI (IGPR şi Prefectură) să se 
pună de acord în ceea ce priveşte numărul 
de magazine de vise din Bucureşti, având 
în vedere faptul că poliţia vorbeşte despre 
87 de magazine, iar subordonaţii prefectu-
lui Atănăsoaei despre 107.

Îngrijorător este faptul că în baza unei 
informaţii deţinute de poliţiştii antidrog, 
o echipă de control s-a deplasat la sediul 
unei firme din Şoseaua Fundeni, ocazie 
cu care a fost descoperit un laborator de 
preparare, ambalare şi etichetare a pro-
duselor etnobotanice. Pe lângă produse-
le etnobotanice diversificate, în aceas-
tă zonă s-a mai descoperit: un dispozi-
tiv electronic de sigilat plicuri; un mixer 
folosit la omogenizarea conţinutului de 
plante etnobotanice; două cântare elec-
tronice de precizie; zeci de kilograme de 
ambalaje pentru produsele etnobotanice 
(plicuri, pungi etc.).

Acest laborator nu este singurul din 
România. „În judeţul Cluj a mai fost desco-
perit un laborator artizanal pentru astfel 
de substanţe. Facem precizarea că aceste 
laboratoare nu produc astfel de substanţe, 
ci doar creează amestecurile necesare cu 
substanţe din import pentru a fi ambalate 
în pliculeţe. Această operaţiune se efectu-
ează empiric, fără reţete bine stabilite”, ne 
comunică oficialii Poliţiei Române.

Surupăceanu:  
„M-am ales cu un proces pe 
rol cu Traian Băsescu” 

Deputatul Mugurel Surupăceanu, care, 
alături de dr. Tudor Ciuhodaru, a avut nu-
meroase luări de poziţie faţă de consumul 
de produse “etnobotanice”, are şi un pro-
ces pe rol cu preşedintele Traian Băsescu, 
ca urmare a opiniilor sale.

“Din banca mea de politician m-am re-
voltat de nenumărate ori împotriva aface-
rii cu plante etnobotanice, droguri uşoa-
re, în fond, însă extrem de toxice, şi am re-
uşit să obţin, până acum, o lege antidrog, 
dar şi o deplorabilă contraofensivă guver-
namentală la această lege, precum şi, în fi-
nal, un proces pe rol cu Traian Băsescu”, 
ne-a declarat Surupăceanu. Mugurel Su-
rupăceanu vorbeşte despre obscuritatea 
deciziilor Guvernului, poziţia iresponsa-
bilă a instituţiei prezidenţiale, dar şi des-
pre conştiinţa de sine a tinerilor. 

“Fără a relua aspecte deja dezbătute, ce 
ţin de obscuritatea deciziilor Guvernului 
şi de poziţia iresponsabilă a instituţiei pre-
zidenţiale în cazul de faţă, doresc să insist 
asupra puterii decizionale pe care fiecare 
dintre noi o avem în ceea ce ne priveşte şi 
să punctez, de data aceasta din ipostaza 
de simplu cetăţean al unei Românii dezo-
rientate, că atitudinea adesea inconştien-
tă, chiar impertinentă, a clasei politice nu 
trebuie să ne dicteze nouă propria atitu-
dine. Că, altfel spus, dacă domnia sa pre-
şedintele Băsescu recomandă public nein-
criminarea prin lege a consumului de dro-
guri uşoare, asta nu înseamnă că e bine sau 
că trebuie să le consumăm. 

Dincolo de toate feţele acestei proble-
me, mi se pare că tinerii trebuie să con-
ştientizeze acest lucru, fiindcă, dacă noi 
nu suntem întotdeauna capabili să le 
protejăm viitorul prin măsuri legislati-
ve adecvate, în schimb, nu-i putem pri-
va, sub nici o formă, de liberul arbitru. 
Deciziile le aparţin, dar ele trebuie făcu-
te în cunoştinţă de cauză. De aceea, cred 
că e necesar ca informaţia să le parvină 
corect şi la timp. Pentru asta există fa-
milia, prietenii şi încă ceva: conştiinţa 
de sine. Iar cât timp interesul de sine al 
unor indivizi imorali îşi întinde tentacu-
lele tot mai aspru asupra tinerilor noştri, 
nu putem decât să facem tot efortul pen-
tru a ţine această conştiinţă trează!”, mai 
afirma Surupăceanu.

www.ziuaveche.ro 
Jurnal de Sărindar

online

Vineri 12 Noiembrie 2010 

ANCHETĂ		
etnobotanice 

 nu întreba omul de sănătate, uită-te la fața lui >provErb	româNEsC

02

Fenomenul ”Weed Shop” verSuS “toleranţa” autorităţilor

Explozia magazinelor de vise



Vineri	 12 noiembrie 2010 

GEOPOLITICĂ		
Summitul g-20

cu bani poți cumpăra o poziție, dar nu și reSpect >PrOvErb	ChInEzEsC
www.ziuaveche.ro	

Jurnal de Sărindar

online

03

Linia	de	miră

	 	 	 	 	 						Moderatorul	naţional

Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

A doua decadă a lunii noiembrie a 
debutat cu reuniunea, în capitala Coreii 
de Sud, la Seul, a reprezentanţilor 
ţărilor membre ale Grupului celor 20. 
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, 
Barack Obama, a ţinut să declare 
jurnaliştilor din Indonezia, ultima sa 
escală, înaintea aterizării pe pământ 
coreean,  că vine la Summitul G-20 cu 
dorinţa de a privi în viitor, nu în trecut. O 
intenţie afirmată şi de alţi lideri invitaţi 
la Seul. 

Cu	ochii	pe	Asia

Preşedintele Republicii Populare Chi-
neze, Hu Jintao, a profitat de oportunita-
tea creată prin interviul acordat pentru 
presa scrisă din Coreea de Sud - publicat 
pe 10.11.2010, la Seul, ca avanpremieră la 
reuniunea G-20 -, pentru a da unele sem-
nale constructive. 

Astfel, el consideră relaţiile Chinei 
cu vecinii săi asiatici ca fiind ascenden-
te, ca urmare a menţinerii dialogurilor 
la nivel înalt, stabilirii de forme diferi-
te de parteneriat şi extinderii cooperării 

mutuale în beneficiul participanţilor. 
Hu a declarat: ”Noi ne-am respectat şi 

ne-am sprijinit unii pe alţii, atunci când 
am abordat problemele majore ale inte-
reselor comune. Ne-am ajutat între noi 
pe timpul crizelor financiare internaţio-
nale.  Am conlucrat pentru soluţionarea 
unor dispute locale aprinse. Am promo-
vat laolaltă cooperarea regională în spiri-
tul înţelegerii mutuale şi tolerării recipro-
ce. Ne-am întrajutorat între noi şi am stat 
alături în lupta împotriva dezastrelor na-
turale majore”. 

Hu Jintao a reamintit dezideratul chi-
nez ca statele din Asia să demonstreze 
unitate şi cooperare în soluţionarea dis-
putelor. Iată  semnalul pentru Summitul 
G-20 - necesitatea unui dialog construc-
tiv. 

Macul	de	la	rever

Chiar un mac roşu a purtat la reverul 
vestonului premierul britanic David Ca-
meron la întâlnirea cu preşedintele Hu 
Jintao, la Beijing, pe 10.11.2010. Anteri-
or, ofiţeri din protocolul chinez de stat 
au sugerat, discret, membrilor delegaţi-
ei britanice să nu mai poarte macul la re-
ver, deoarece ar aduce aminte de Războ-
iul Opiumului. Englezii şi-au păstrat cal-
mul. Şi macii, la revere...

În drumul său spre G-20, David Came-
ron a poposit la Beijing cu mesaje limpezi 
şi ferme. El a avertizat că globalizarea ar 
putea avea şi un efect invers, ducând la se-
cătuirea economiilor pe mapamond, mai 
puţin în situaţia în care China va corecta 
periculosul său comerţ neechilibrat. 

Altfel spus, la Summitul G-20, China a 
redevenit ţinta presiunii pentru a permi-
te aprecierea rapidă a monedei sale naţi-
onale - yuanul. 

Premierul Cameron a avertizat că sur-
plusurile create de exportul chinez, unul 
de succes, au creat “un periculos val al 
mareei monetare”, care se propagă în în-
treaga lume. 

În creşterea economică a Chinei el 
vede “o oportunitate, nu o ameninţare”. 
Dar, dacă deschiderea Europei către Chi-
na trebuie menţinută, atunci şi “China 
trebuie să fie deschisă pentru Europa”.

Într-un timp al creşterii economice 
lente şi al şomajului crescând în multe 
state, există pericolul ca unele ţări să re-
curgă la măsuri protecţioniste, care ar dă-
una profund revenirii la normal a econo-
miilor naţionale. 

David Cameron a punctat curajos: 
”Dacă mergem pe calea asta, vom pierde 
cu toţii. Occidentul va pierde cu siguran-
ţă, dar şi China!”. El crede că „întărirea 
muşchiului economic chinez” îi confe-
ră Beijingului responsabilităţi economi-
ce şi politice. 

Replica lui Hu Jintao, la opiniile lui 
Cameron - care este cel mai tânăr premi-
er britanic din ultimii 200 de ani! -, a fost 
antologică. Cooperarea este mai puterni-
că decât competiţia, între China şi Marea 

Britanie, deoarece economiile celor două 
state sunt compatibile una cu alta. Iar cele 
două ţări rămân parteneri strategici, cu 
eforturi coordonate şi în cadrul G-20, 
unde susţin necesitatea stabilirii unei noi 
ordini internaţionale financiare... 

Legitimitate	şi	influenţă

G-20 este alcătuit din miniştri de fi-
nanţe şi guvernatorii băncilor centrale 
din 19 state: Argentina, Australia, Brazi-
lia, Canada, China, Franţa, Germania, In-
dia, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Ru-
sia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Core-
ea de Sud, Turcia, Marea Britanie, State-
le Unite ale Americii. Uniunea Europea-
nă - care este reprezentată, prin rotaţie, 
de preşedinţia Consiliului UE şi de Banca 
Centrală Europeană - este al 20-lea mem-
bru al grupului. Participă ca invitaţi şi di-
rectorul Fondului Monetar Internaţional 
şi preşedintele Băncii Mondiale.

Statele membre ale G-20 asigură, îm-
preună, 90% din Produsul Intern Brut la 
nivel mondial şi 80 la sută din comerţul 
internaţional. Şi reprezintă  două treimi 
din populaţia lumii. Puterea economică 
a G-20 şi larga participare la summiturile 
sale îi conferă un grad ridicat de legitimi-
tate şi influenţă asupra gestionării econo-
miei mondiale şi a sistemului financiar.

Perspectiva	americană

Pentru SUA, problema este clară. Chi-
na intervine constant pe pieţele valutare 
pentru a menţine valoarea monedei sale 
naţionale, yuanul, deci şi competitivita-

tea exporturilor sale, sporind deficitul co-
mercial al Statelor Unite.

Alte şapte naţiuni din G-20 au surplu-
suri comerciale cu China - ţări precum Co-
reea de Sud, care vând jumătate de pro-
duse finite pentru asamblare în China, şi 
exportatorii de materii prime, cum ar fi 
Australia şi Arabia Saudită, care aprovi-
zionează China cu petrol, minerale şi alte 
mărfuri. Aceste state sunt de acord asupra 
necesităţii de a fi promovat un comerţ glo-
bal mai echilibrat, dar vor şi să beneficie-
ze de puterea de export a Chinei.

Preşedintele Obama a pledat pentru 
o cooperare mai strânsă pentru a repune 
pe picioare economia mondială. Acum, 
lumea vrea ca liderii ţărilor membre ale 
G-20 să agreeze norme bancare noi, pro-
puse de un juriu internaţional de ban-
cheri, reuniţi anterior în Elveţia.

Recent, Statele Unite au anunţat că 
vor pompa 600 miliarde de dolari în eco-
nomia proprie. O mişcare financiară nu-
mită QE2, care va împinge în jos valoa-
rea dolarului şi va afecta, în esenţă, fieca-
re ţară din lume. Măsura luată de Rezer-
va Federală a SUA are ca scop accelerarea 
propriei creşteri economice. 

Ministrul german de finanţe, Wolf-
gang Schauble, a declarat că o aseme-
nea decizie va submina eforturile Casei 
Albe şi ale liderilor europeni de a convin-
ge China să permită yuanului să se apre-
cieze mai repede.

* Aceste rânduri fiind scrise înaintea 
încheierii Summitului G-20, rămâne de 
văzut dacă participanţii vor finaliza, de o 
manieră constructivă, disputa generată 
de rata de schimb a yuanului, după lovi-
tura de berbec a Rezervei Federale a SUA, 
prin implementarea QE2. 

Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Absenţa bunăstării   generale, 
nu doar la noi, ci şi pe 
mapamond, generează 
mânie. Cultivată subtil sau 
pe faţă. Una care, din punct 

de vedere raţional, nu are nici o scuză.  
Din perspectivă politică se găsesc 
pretexte. Se invocă, de conaţionali cu 
atribuţii oficiale, la ore cu bună audienţă 
pentru televiziunile cu succes la public, 
chestiuni care ar condiţiona revitalizarea 
economiei naţionale.  

Dar oamenii nu mai sunt atenţi la 
argumentele lor. Ci la cum se îmbracă. 
Cu cine se întâlnesc. La ce restaurant. 
Cu ce maşini vin. Ce domniţe mai sunt 
prin preajmă. Ce afaceri ar putea pune la 
cale. Ce averi declarate au. Dar mai ales 
ce bunuri materiale şi conturi bancare au 
pitit pe unde i-a dus mintea.   
Acum, guvernanţii sunt priviţi cu 
neîncredere. Pentru că nimeni nu mai 
râde când este vorba despre siguranţa 
zilei de mâine. O noţiune devenită pur şi 
simplu ridicolă în societatea românească 
de azi.  
L-aş întreba pe preşedintele nostru, 

Dolar	versus	yuan

oficial la ultimul mandat, dacă a văzut, 
înainte de 1989, la Teatrul Foarte Mic, 
piesa „Mârâiala”, de Paul Cornel Chitic.  
Pentru cine nu a avut şansa să vizioneze 
unul dintre spectacolele de excepţie 
cu piesa amintită, este suficient să 
menţionez că mesajul transmis de autor 
şi actori era simplu. Oamenii aveau 
nemulţumiri majore, în socialism, 
dar se fereau să le spună la serviciu. 
Preferau să vină acasă şi să dea frâu liber 
nemulţumirii sub forma unei “mârâieli”, 
controlate atent, că nu se ştie unde putea 
fi o ureche vigilentă, sau un cip postat de 
intelligence. Ieri, ca şi azi.  
Ei bine, chiar dacă s-au diversificat 
actorii în arena politică din România şi 
este invocată libertatea de exprimare, 
conaţionalii bine informaţi tot mai au 
temeri să îşi exprime public opiniile 

critice. Iar cei care o fac devin brusc ţinte 
în presă. Evident, sub alte pretexte. Care 
dacă nu există, pot fi găsite.  
Interesul naţional ar cere ca 
moderatorul naţiunii să se ţină 
de cuvânt şi să elimine, cu tact, 
cauzele obiective ale monologurilor 
înverşunate. Aşa se întâmplă în 
democraţiile adevărate.  
După cum tot interesul naţional ar 
impune ca la Casa Albă de la Cotroceni, 
preşedintele să urmeze exemplul lui 
Obama şi să aducă în echipă oameni 
noi. Cu o viziune neîncruntată asupra 
viitorului României.  
Place sau nu, românii “mârâie.” Şi 
majoritatea absolută a lor vor să iasă 
din situaţia actuală. Prin dialog. 
Înţelepciune. Şi măsuri în favoarea celor 
ce simt injustiţia economică. 



pe o acţiune care să ducă în timp la lăr-
girea clasei de mijloc. Asta mi se pare că 
este formula cea mai realistă de a scoate 
România din subdezvoltare şi trebuie să 
facem tot ce ne stă în putinţă, cu mijloace 
democratice şi politice, pentru ca aceas-
tă clasă de mijloc să se îngroaşe în timp. 
Să devină baza României. Nu îi neglijez 
pe cei săraci, dar vreau să-i scot din să-
răcie prin muncă şi să le ofer instrumen-
te care să le permită fructificarea propri-
ilor înzestrări. Nu mă interesează oame-
nii atât de bogaţi încât îşi pot permite să 
se substituie votului democratic. Avem 
nevoie nu de cei care circulă prin gropile 
noastre în Rolls Royce sau în Bentley, ci 
de cei care şi-au luat din muncă pe bune, 
patronând o mică societate comercială, 
un Audi A4. Aceşti români există, am în-
ceput să-i întâlnesc, sunt peste tot. Este 
tragicomic cât de mulţi sunt şi cât de pu-
ţin sunt atraşi de politică pentru că nu li 
se adresează nimeni lor, ca parte vie şi 
esenţială din naţiunea noastră.

Z.V.: Acesta ar fi pasul ce-ar urma 
după realizarea proiectului Băsescu de 
reformare a statului?

T.B.: Criza a accelerat reforma statu-
lui. Aceasta nu e perfect coerentă, putea 
fi mai bună. Totuşi, s-au făcut aceşti paşi 
într-o direcţie de “cură de slăbire” pen-
tru aparatul birocratic, de control ma-
croeconomic prin plafonarea deficitului, 
alături de toate aceste legi care aduc dis-
ciplina în sistem, sunt etape într-o refor-
mă a statului. Vrei un stat modern, trebu-
ie să ai un stat agil, tehnologizat, trans-
parent democratic şi în serviciul unei co-
munităţi care se descurcă singură la ni-
vel local. Inclusiv politici fiscale la nivel 
local aş vedea, ca în Elveţia. Comunita-
tea locală este esenţa creştin-democra-
ţiei. 

Putem să reinventăm 
orizontul politicii

Proiectul va fi scris cu toată clarita-
tea de oamenii care mă însoţesc deja, 
va avea ecou, trebuie să adunăm aceste 
energii şi cred că vor intra în el toţi cei 
care nu mai vor starea asta de război ci-
vil, de depresie colectivă, de triumf pe-
riculos al incompetenţei. Nu ne poate lua 
cineva ţara, este şi ţara noastră. Noi, cla-
sa de mijloc, suntem cei care facem trea-
bă: muncim de ani buni, am înţeles cum 
funcţionează libera întreprindere, nu 
idolatrizăm piaţa, nu ne interesează în 
viaţă doar profitul, ci şi cum convieţuim 
şi vrem să participăm la un alt model de 
organizare a vieţii politice. Cred că, în ur-
mătorii 5-10 ani, acest lucru se va întâm-
pla pentru că simt masa critică, simt pe 
de o parte oboseala şi dezgustul, iar pe 
de altă parte speranţa că putem să rein-
ventăm orizontul politicii dacă ne impli-
căm un pic mai mult.

Nu trebuie să mă simt vinovat că în 
anii ’90, când Guvernul francez mi-a ofe-
rit o bursă mie şi altor români, m-am dus 
la Sorbona în timp ce alţii făceau trafic cu 
sticle de mercur la Istanbul şi se întor-
ceau cu cârca de blugi. Nu trebuie să mă 
simt handicapat din acest motiv şi ală-
turi de mine sunt zeci de mii de români, 
nu mai vorbesc de cei din diaspora care 
vor o altă Românie. 

Z.V.: Aţi fost la Parlament unde a 
vorbit preşedintele Băsescu. După 20 
de ani de democraţie şi parlamentarism, 
cum apreciaţi ce s-a întâmplat acolo?

T.B.: Parlamentul este esenţial pen-
tru democraţie. Sentimentul meu destul 
de frustrant este că uninominalul nu a 
îmbunătăţit selecţia, dar nu putem gene-
raliza. L-am văzut pe şeful statului spu-
nând foarte clar: încheiem cu bine acor-
dul cu FMI, UE şi BM, luăm virajul, ieşim 

•

•

din recesiune şi va fi mai bine; dacă nu în-
cheiem acest Acord ar putea să fie, foar-
te repede, mult mai rău, pentru că: nu 
s-a încheiat criza mondială, economia e 
încă fragilă şi instabilitatea politică ma-
joră nu ar face decât să blocheze orice re-
formă. Un mesaj raţional. Orice om poate 
să îl priceapă. A vorbit jumătăţii pline a 
sălii. Şi care era motivaţia absenţei opo-
ziţiei? Că nu a fost schimbat cineva de pe 
o funcţie. Eu nu cred că asta e o miză na-
ţională. Eu nu cred că opinia publică vali-
dează moral încercarea de a bloca proce-
sul legislativ pe mize atât de mici. Pe cine 
interesează în România, în largul socie-
tăţii româneşti, că cineva rămâne pe o 
funcţie sau e înlocuit de altcineva? 

Partidele îşi salvează sau îşi refac cre-
dibilitatea în condiţiile în care acţionea-
ză responsabil în spaţiul politic. Nu poţi 
declara orice, oricând cu orice urmări şi 
să nu-ţi asumi această responsabilitate. 
Am văzut că sindicalismul e vestejit; ma-
nipularea prin sindicate n-a mers, n-au 
ieşit sute de mii de români gata să salve-
ze un trust. Deci, este clar că majorita-
tea tăcută, dar vrednică, preferă să mun-
cească şi să ieşim din groapă cu recesiu-
nea asta.

Nu avem deocamdată 
capitalişti români  
atât de puternici

Z.V.: Asistăm la o nouă reorganizare 
mondială: toate ţările, marile concerne 
îşi orientează investiţiile către Asia, 
Africa şi nu în ultimul rând către Rusia. 
România are o strategie în acest sens?

T.B.: Ministerul de Externe alimen-
tează tot Guvernul cu analize la zi des-
pre mutaţiile la care faceţi referire. E într-
adevăr o lume în schimbare, nu ştim dacă 
multipolarismul de exemplu va duce la 
un nou echilibru al puterii, geopolitic. 
Clar este că sunt puteri emergente care 
îşi schimbă raportul de forţe, e clar că cel 
mai dinamic continent, nu numai sub ra-
port demografic, ci şi ca rată de creştere 
economică şi va fi probabil pe toată du-
rata secolului XXI, rămâne Asia. Şi evi-
dent că din acest punct de vedere uni-
tatea euroatlantică şi puterea de reacţie 
a ei faţă de noul peisaj economic global 
sunt esenţiale. E urgent pentru noi toţi 
să ne reasumăm valorile pe care se ba-
zează stilul nostru de viaţă şi, în acelaşi 
timp, să reinventăm acţiunea pragmati-
că, ofensivă pe pieţele astea emergente. 
Pentru că trebuie să fim mult mai pre-
zenţi. Sunt state mari în UE care fac acest 
lucru, o diplomaţie a contractelor, o cu-
plare a poziţiilor de diplomaţie externă 
faţă de noii actori.

Noi suntem într-o interdependenţă 
totală cu piaţa internă a Uniunii spre care 
merge majoritatea exporturilor noastre, 
depindem de capitalul european, deci, 
până una alta, tema este ieşirea din re-
cesiune, reluarea creşterii şi antrenarea 
în aceste noi fluxuri. Asta nu înseamnă 
că întreprinzătorii români nu ar putea 
să intre dacă Guvernul îi ajută pe aceste 
pieţe tradiţionale, pierdute în ultimii 20 
de ani. O spunem, dar capacitatea noas-
tră de pulsaţie economică este relativ re-
dusă, deci noi nu avem deocamdată ca-
pitalişti români atât de puternici, încât 
să intre singuri pe pieţe cum ar fi Coas-
ta de Est a Africii sau în Golf, în anumi-
te pieţe asiatice, sau în America Latină. 
Sunt chestiuni de infrastructură, de cos-
turi, de competivitate, care deocamdată 
nu ne permit o acţiune în forţă, dar dacă 
am cvadruplat PIB-ul în ultimii cinspre-
zece ani, dacă facem acelaşi lucru şi în 
următorii cinsprezece poate vom reu-
şi să ne situăm altfel faţă de piaţa euro-
peană şi faţă de pieţele regionale, unde 
noi am putea avea un cuvânt de spus. Şi, 

•

la fel, pentru tot ce înseamnă vecinăta-
te estică, zona subcaucaziană, Asia Cen-
trală. Diplomatic şi politic, la nivelul di-
alogului politic, stăm destul de bine, adi-
că n-am închis ambasade, există dialog 
politic la nivel înalt, există anumite pro-
iecte care generează o solidaritate regi-
onală cu aceste vecinătăţi, dar suntem la 
mijlocul unor dinamici economice care 
ne depăşesc. Trebuie să vedem ce rol va 
avea Turcia în regiune în următorii do-
uăzeci de ani, trebuie să vedem ce rezul-
tat va avea parteneriatul UE-Rusia, poate 
vă duce la un fel de Europa de la Atlan-
tic la Vladivostok, ca pe vremuri, să ve-
dem dacă acest lucru e posibil. Şi, bine-
înţeles, că rămânem o mică răscruce, o 
poartă pentru mai multe fluxuri, dar eu 
cred că umbrela asta euroatlantică este 
solidă, în ceea ce ne priveşte pe partea 
de securitate colectivă şi stabilitate. Toa-
te investiţiile mari făcute de către state-
le membre la noi, ne leagă de destinul lor 
geo-politic, pentru că toate îşi vor prote-
ja investiţiile din România. 

Dacă reuşim să consolidăm statul de 
drept, să ameliorăm standardul elitelor 
politice şi să cuplăm nişte universuri izo-
late, după cum zicea Adrian Papahagi, 
adică forţele care pot lucra pentru bine-
le comun, atunci nu sunt deloc pesimist 
pe termen mediu. Mi se pare că România 
poate să îşi revină foarte bine, că ne pu-
tem completa infrastructura critică şi că 
putem intra ca un jucător regional, rela-
tiv important.

E nevoie de sânge 
proaspăt în MAE

Z.V.: Aveţi în vedere o reorganizare 
a MAE? Aţi atras în minister nişte 
“figuri intelectuale” care au intrat 
în diplomaţie. Cum îi veţi împăca pe 
aceştia cu vechii diplomaţi de carieră?

T.B.: Deocamdată, sub presiunea pla-
nului guvernamental de restructurare, a 
trebuit să renunţăm la nişte locuri exis-
tente în schema MAE, bugetate, dar ne-
ocupate, plus o serie de concedieri. Din 
păcate, Codul muncii socialist nu ne-a 
lăsat să facem o triere calitativă, iar cri-
teriile după care se desface un contract 
de muncă nu sunt legate de performan-
ţa profesională. Mai există o constrânge-
re prin faptul că mulţi dintre cei buni vor 
migra spre Serviciul European de Acţiu-
ne Externă. Au început deja la nivele mai 
mici, dar vor absolvi, încet, încet acolo. 
Pe de alta parte, tot din constrângeri bu-
getare, nu am voie să organizez concur-
suri de recrutare. Ceea ce gripează din 
interior sistemul. Eu sper că la anul, dacă 
revenim pe creştere, să obţin o deroga-
re, să putem face un concurs şi să putem 
aduce măcar 50-100 de oameni, cu ade-
vărat bine aleşi, dintre cei mai străluciţi 
absolvenţi, cu o grilă de concurs foarte 
bună şi să putem cât de cât compensa şi 
restructurarea. E nevoie de sânge proas-
păt, de o nouă generaţie, care să facă uce-
nicia meseriei, dar în acelaşi timp să adu-
că şi o altă cultură organizaţională, o altă 
atitudine faţă de stat, de guvernare, re-
laţii internaţionale, oameni care să poa-
tă să contribuie la reformă. În paralel, la 
1 decembrie am cerut colegilor mei să 
vină cu un pachet legislativ de reformă 
de fond la MAE. Deci, o să umblăm un 
pic, printr-o hotarâre de Guvern, şi la Le-
gea diplomaţiei, la Regulamentul de or-
ganizare şi funcţionare. Pentru că sunt 
foarte multe anacronisme pe care le pu-
tem corecta chiar aici. Proceduri, stan-
darde, care îngreunează şi până la urmă 
ţin aşa într-o stază birocratică tot ce se în-
tâmplă în MAE. Multe lucruri pot deveni 
mai simple. Să sperăm că până în februa-
rie ce e de trecut prin Parlament va trece. 
Avem în obiectiv şi o reformă de fond. Ce 
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a fost până acum, a fost o ajustare la cri-
ză, mizez şi pe faptul că poate vom obţine 
un pic mai multe resurse pentru la anul. 
Aici am fabricat proiectul legii votului 
prin corespondenţă, mai era unul pe pia-
ţă, am făcut o întâlnire recentă şi încer-
căm să le armonizăm şi am ca ministru 
o treabă importantă, legată de românii 
din afară. Departamentul pentru Româ-
nii de pretutindeni s-a mutat la Guvern. 
Eu aş vrea să dezvoltăm reţeaua consu-
lară în continuare acolo unde este nevo-
ie. Am făcut-o şi în perioada de criză, dar 
fără resurse e foarte greu. Am făcut un 
imens efort pe Moldova. Şi apoi prin faci-
litatea Schengen am primit o mulţime de 
bani pe care i-am băgat în modernizarea 
reţelei consulare. Multe consulate, sec-
ţii consulare sau consulate generale, ara-
tă mai bine acum decât ambasadele pen-
tru că s-au făcut aceste investiţii. Dar mai 
sunt tot felul de cazuri de rezolvat.

Tolstoi nu este cronicar 
mongol

Z.V.: Cum vedeţi evoluţia relaţiilor 
România-Rusia ?

T.B.: Aş vrea ca Rusia să intre într-o 
altă etapă de cultură geopolitică şi de se-
curitate. Să fie sinceră şi consecventă în 
apropierea ei de lumea euro-atlantică şi 
cred eu că în interiorul politicii milita-
re din Federaţia Rusă au apărut suficien-
te argumente pentru acest lucru. De pil-
dă, multe dintre temerile foştilor sate-
liţi, legate de Rusia, ţin de şantajul ener-
getic, dar în acelaşi timp, Rusia este pri-
ma dependentă de resursele din subsol, 
deci ea e prima penalizată de unilatera-
lismul acestei dependenţe. Fără dezvol-
tare şi modernizarea infrastructurii Ru-
sia nu va putea să conteze, nici măcar ca 
putere regională fiindcă arsenalele din 
timpul războiului rece ruginesc; trebu-
ie sume enorme pentru a ţine la zi o ar-
mată modernă. Dialoghează cu China şi 
cu alţii, dar în acelaşi timp, Rusia are un 
suflet european; Tolstoi nu este cronicar 
mongol. Deci, trebuie să se ia nişte de-
cizii care să dea un viitor Rusiei. E clar 
că preşedintele Medvedev a făcut un pas 
înainte către o anumită democratizare, e 
clar că există şi o aşteptare de jos în sus, 
într-o societate civilă care n-a dispărut 
niciodată. Şi cred că avem nevoie de niş-
te teste de sporire a încrederii. Transnis-
tria este un caz de şcoală. Dacă acolo se 
va conveni că UE nu mai e observator, ci 
mediator, dacă acolo se stabileşte un ca-
lendar de retragere şi menţinerea păcii 
şi ordinii sub egida UE, atunci doctrina 
asta a străinătăţii apropiate va putea să 
devină mai user-friendly pentru parte-
nerii euroatlantici.

Deci, Rusia nu va mai avea nevoie de 
state tampon, de o zonă sigură între ea 
şi Occident, dacă propria ei moderniza-
re şi doctrina militară se înscriu treptat 
într-o comunitate mai largă de intere-
se geostrategice care identifică aceleaşi 
ameninţări cu cele din noul concept stra-
tegic al NATO. Această apropiere e raţi-
onală, e necesară şi cred că e şi posibi-
lă. Dar nu de azi pe mâine. Testul acesta 
de încredere, al sincerităţii şi al profun-
zimii acestui proces este dat din punc-
tul de vedere al României şi UE de do-
sarul transnistrean. Este deja folclor că 
faimosul arsenal lăsat acolo de Armata 
a 14-a, ar mai exista. Înainte de a rugini, 
el a fost vândut. Cred că pentru depozi-
tele acelea e mai degrabă frica autorită-
ţilor locale faţă de un audit, nu faţă de 
o explozie. Toate astea arată că suntem 
anacronici dacă persistăm în contrapu-
nerea asta cu zone tampon, cu conflicte 
îngheţate. Lumea e în schimbare şi ţine 
de inteligenţa liderilor să descifreze sen-
sul acestei schimbări.

•
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Întâlnirile ziuaveche.ro  
cu  teodor baconschi

ZIUAVECHE: Vorbiţi-ne despre 
familia dvs., despre originile numelui 
de familie şi, mai ales, despre tatăl dvs., 
poetul A.E. Baconsky, şi revolta sa de la 
Congresul scriitorilor din 1956.

TEODOR BACONSCHI: Familia pa-
ternă coboară dintr-un neam de mazi-
li, adică de boieri de clasă medie, în ier-
arhia Moldovei feudale. Ştiu de la buni-
cul patern că familia s-a numit Zimbrea-
nu şi ştiu că a avut loc o deplasare în Po-
lonia pe fondul unei incursiuni tătare. 
Astfel, familia a stat mai multe decenii 
în Polonia, de unde s-a întors cu numele 
ăsta slavizat. Pentru că în rădăcina nu-
melui Baconschi se regăseşte cuvântul 
slav vechi pentru bour/zimbru. Probabil 
că au scăpătat la un moment dat, pen-
tru că ceea ce ştiu, ce se poate reconsti-
tui este până la cinci generaţii de pre-
oţi ortodocşi, care s-au încheiat cu buni-
cul meu patern Eftimie. El a fost preot la 
Cernăuţi, era un poliglot, un om educat, 
înalt, foarte bine ca bărbat. A trebuit însă 
- după ce se instalase acolo cu gospodă-
rie cu tot, cu mobilă de la Viena, cu tot 
ce trebuie - să plece împreună cu familia, 
fiind evacuaţi în 48 de ore cu ce-au pu-
tut căra într-o căruţă. Se întâmpla în ‘40, 
când au intrat sovieticii în zonă. De aici a 
început o epopee de refugiere: copii, cei 
doi băieţi - tatăl meu şi Leon Baconschi, 
care este profesor la Cluj - s-au şi des-
părţit pe drum, n-au mai putut ajunge la 
aceeaşi destinaţie din cauza trenurilor...  
o istorie de război foarte dură.

După aceea, tatăl meu a făcut Drep-
tul la Cluj, dar nu îl interesa domeniul 
de fapt. El era un talent literar manifes-
tat precoce şi a început să publice de pe 
la 14-15 ani. A avut o fază suprarealistă, 
absolvind şi intrând în acţiune direc-
tă cu Almanahul Literar la Cluj, ulteri-
or cu revista pe care a condus-o câţiva 
ani “Steaua”. A avut o apropiere de regi-
mul comunist, care în anii de după răz-
boi fascinase toată Europa intelectua-
lă nu numai pe câţiva tineri, care încer-

• cau să vadă în comunism salvarea de na-
zism, de ororile războiului, de foametea 
din ’47; era o generaţie care s-a maturi-
zat în condiţii dramatice. Asta e singura 
mea explicaţie.

Salvat de “bătrânul 
zimbru” Sadoveanu 

De ce spun asta? Pentru că, în fond, 
tatălui meu i-a mers foarte bine cât a fost 
redactor-şef la “Steaua”. Cenzură, critici 
de la Bucureşti, tot felul de autori mari 
români şi străini repuşi în circulaţie prin 
revista “Steaua”... Dar dacă el nu s-ar fi 
trezit, nu ar fi făcut în preajma vârstei 
venerabile de 30 de ani o analiză a ace-
lui regim politic şi nu ar fi luat distanţă 
ar fi rămas un scriitor foarte apreciat de 
regim şi la fel de bine plătit şi pus în va-
loare publică.

În 1956, la primul Congres al scriitori-
lor din Republica Populară Română, s-a 
dezis cu o autoironie memorabilă de pro-
ducţia lui proletcultistă, a zis că i-o ce-
dează oricând lui Dan Deşliu dacă vrea 
să şi-o asume şi a făcut o pledoarie re-
marcabilă pentru autonomia esteticu-
lui şi pentru emanciparea poeziei de co-
mandă politică.

Ştiu de la diverşi scriitori, care mi-au 
povestit asta în anii ’80, că el era să fie 
chiar arestat, în prima pauză a acestui 
Congres, şi că l-ar fi salvat “bătrânul 
zimbru” Sadoveanu, care a dat un con-
semn. Era foarte puternic Mihail Sado-
veanu în partid. Şi asta a fost. Dar l-au 
dat afară de la “Steaua”. În ‘59 a fost eva-
cuat. I s-a promis că va prelua nou-în-
fiinţata revistă “Secolul XX” la Bucu-
reşti, ceea ce îi pica perfect pe formaţia 
sa: cinci limbi străine şi o imensă cultură 
de poezie universală. L-au atras cu asta, 
iar când a venit la Bucureşti s-a termi-
nat orice ofertă. A preluat Marcel Bres-
laşu revista şi, apoi, Dan Hăulică, aces-
ta rămânând în fruntea ei până în 1990. 
Cam asta a fost istoria.

Z.V.: Ce a urmat?
T.B.: Tatăl meu, spre deosebire de ce 

spun unii şi alţii, care vor să mă mai ata-
ce pe mine prin el, tatăl meu, care nu nu-
mai că a murit la 52 de ani, la cutremu-
rul din ‘77, după 1958 a devenit alt om. A 
avut două mari etape de creaţie literară, 
a publicat cu hărnicie extraordinară lu-
cruri pe care istoria literară serioasă le 
va reţine. Şi-a făcut un nume în Austria 
şi în Germania, un nume de primă mări-
me. Acolo a şi publicat “Biserica neagră”, 
care a fost, cronologic, primul roman an-
titotalitar din România. Era un om foar-
te cuplat la Europa literară, chiar şi sub 
comunism. Am în arhiva mea corespon-
denţă cu cei mai mari poeţi ai vremii, cu 
Giuseppe Ungaretti, cu Cioran am vreo 
patru-cinci scrisori... Asta a fost soarta 
lui, a murit cu totul tragic şi foarte tânăr 
şi astăzi moştenirea lui literară este re-
cunoscută printre scriitorii români care 
l-au apucat. Dar a fost un mare singura-
tic, nu a participat la nici o gaşcă literară, 
nu a fost niciodată omul cuiva, era foarte 
orgolios, conştient de superioritatea lui 
în raport cu media.

Un dosar de urmărire  
de 1.800 de pagini

Un om care nu a dorit să îşi părăseas-
că ţara, pentru că ar fi avut o mie de oca-
zii, i s-a şi sugerat într-un fel treaba asta, 
dar n-a vrut pentru el, putea foarte bine 
să scrie în franceză şi în italiană, a învăţat 
bine germana mai la maturitate, dar pen-
tru el nu puteai să fii scriitor decât în lim-
ba cu care te-ai născut şi asta l-a oprit.

Am descoperit de curând şi am citit 
din cele 1.800 de pagini cât are dosarul 
lui de urmărire la Securitate. A fost ur-
mărit cu microfoane în casă, cu intercep-
tarea continuă a corespondenţei din ‘47 
până la moarte. Lipsesc din această mo-
nitorizare câţiva ani. Nu ştiu de ce, dar 
mă îndoiesc că l-au scutit de chestia asta. 
Dar asta pentru a da un răspuns implicit 

• legat de acuzaţiile astea groteşti, Bacon-
schi poet stalinist, stâlp al comunismu-
lui. A fost stâlp al comunismului până la 
30 de ani, s-a trezit, a fost un proces de 
conştiinţă şi de atunci a fost unul dintre 
cei mai incomozi pentru regimul sciito-
rilor români şi nu a mai avut nici o slujbă 
publică până la moarte. A trăit din drep-
turi de autor.

Clasa de mijloc nu mai  
are vehicul politic

Z.V.: Sunteţi absolvent de teologie, 
în 1990 aţi întemeiat Grupul de reflecţie 
pentru Înnoirea Bisericii alături de mari 
slujitori ai ortodoxiei. Acum aţi intrat în 
politică. Cum veţi lupta cu “impostorii, 
analfabeţii şi figurile interlope” din 
avanscena politică, după cum remarcaţi 
în urmă cu o lună?

T.B.: Politica este despre viaţa comu-
nitară. Ne implicăm cu toţii, pentru că 
suntem neterminaţi dacă nu avem pro-
pria atitudine în cetatea unde locuim. Eu 
am fost din punctul ăsta de vedere cât se 
poate de activ. Grupul de reflecţie pentru 
Înnoirea Bisericii era un grup de perso-
nalităţi de diferite vârste, necompromi-
se de colaboraţionism şi care au încer-
cat în anii ‘90 să dea cât de cât o direc-
ţie... Erau laici şi clerici. A fost o expe-
rinţă foarte interesantă, eu eram mezi-
nul grupului, aveam 27 de ani. 

Am reuşit prin ministrul educaţiei de 
atunci Mihail Şora să reintroducem ore-
le de religie în şcoală. După comunism, 
chestia asta a avut o greutate foarte mare, 
pentru că vă amintiţi poate cum eram cu 
toţii înconjuraţi de oameni noi. 

În politică mă bătea gândul să intru 
de mai mult timp, dar am hotărât să fac 
acest pas, pentru că am ajuns pe munca 
mea în topul unei anumite cariere profe-
sionale şi mă bucură că am intrat în parti-
dul căruia îi aparţin acum, PDL, după ce 
am fost numit ministru. N-am fost numit 
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ministru după ce am intrat în acest par-
tid, e o mică diferenţă, dar e o diferenţă 
care poate conta.

Am de răzbunat, în sens eminescian, 
o generaţie întreagă de oameni valoroşi, 
oameni care s-au format în mari univer-
sităţi, preţioşi pentru societatea noas-
tră, care - împreună cu tot ce e sănătos 
în clasa de mijloc - nu mai au vehicul po-
litic. Au nevoie de o construcţie care să li 
se adreseze, care să reflecte agenda lor. 
Dacă proiectul meu politic va fi susţinut 
de “cei liberi şi puternici”, după cum spu-
nea Luigi Sturzo, vom câştiga. Ne dăm 
seama că este nevoie de un alt fel de a 
face politică, de un mod civilizat de a face 
politică, nu pe bază de agresivitate şi im-
pulsuri umorale, ci pe bază de argumen-
te raţionale, de negociere şi de fermitate 
în principii şi, apoi, acţiune. 

Partea cea mai bună  
din România tace

Z.V.: Vreţi să fiţi un catalizator?
T:B.: Singur nu poţi să faci nimic. Am 

un proiect politico-civic. Îl pun la dispo-
ziţia unui partid de centru-dreapta tes-
tându-i capacitatea de înnoire, de asu-
mare a unui profil doctrinar şi de acţiune 
în direcţia unei clase de mijloc. Fundaţia 
Creştin-Democrată este deci la uşa par-
tidului, nu în partid. PDL are un think-
tank, Institutul de Studii Populare, co-
laborez cu ei foarte bine. 

Mă interesează să scot din adormi-
re civică partea cea mai bună din Ro-
mânia, care nesimţindu-se reprezenta-
tă tace. Nu se vede, nu se aude. Dar în 
schimb ţine în cârcă economia cu care 
plătim şi sutele de forme de asistenţa so-
cială, şi pensiile, şi tot. Deci, e o imen-
să nedreptate în acest raport, între cine 
produce valoare în economie şi cine de-
cide politic. Vreau să încerc să fac acest 
cuplaj. Să chem în jurul acestui proiect 
oamenii de excelenţă, să ne concentrăm 
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“Am de răzbunat o generaţie 
întreagă de oameni valoroşi”
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Cine este   
Teodor Baconschi

Teodor Baconschi este ministru de 
externe din 23 decembrie 2009. S-a 
născut la Bucureşti, pe 14 februarie 
1963 şi este fiul poetului A.E. 
Baconsky.

A absolvit Institutul Teologic 
Universitar Bucureşti în 1985, 
a urmat Studii Aprofundate la 
Université de Paris IV-Sorbonne 
(1991), a obţinut un doctorat 
în Antropologie religioasă şi 
Istorie comparată a religiilor la 
Universitatea Paris IV-Sorbonne 
(1994) şi a urmat studii post-
doctorale ca Fellow al Colegiului 
Noua Europă, Bucureşti (1996).

Este diplomat de carieră şi deţine 
gradul diplomatic de Ambasador din 
anul 2006.

Este membru afiliat la Asociaţia 
Internaţională de Studii Patristice 
(AIEP, Paris), membru fondator 
al Grupului de Reflecţie pentru 
Înnoirea Bisericii (Bucureşti), 
membru al Colegiului Noua Europă 
(Bucureşti) şi Membru al GDS 
(Bucureşti).

Anterior numirii sale în funcţia de 
ministru al afacerilor externe, a fost 
ambasador al României în Republica 
Franceză, Principatul de Monaco 
şi Principatul Andorra, (2007-
2009), ambasador al României în 
Republica Portugheză (2002-2004), 
ambasador al României pe lângă 
Sfântul Scaun (Vatican) şi acreditat, 
de asemenea, în Republica San 
Marino şi pe lângă Suveranul Ordin 
Militar de Malta (1997-2001).

A fost consilier prezidenţial în 
perioada octombrie 2006 - august 
2007, iar în Centrala MAE a deţinut 
funcţiile de Secretar de stat pentru 
Afaceri Globale (2005-2006) şi 
director general în 2001.

Anterior intrării în diplomaţie a 
fost director al Editurii Anastasia, 
Bucureşti, redactor-şef la „Viaţa 
spirituală” (TVR), consilier la 
Ministerul Culturii şi redactor la 
Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al BOR.

A publicat peste 10 volume în limbile 
franceză şi română (sub semnătura 
de autor Teodor Baconsky) şi 
vorbeşte limbile engleză, franceză şi 
italiană.
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pe o acţiune care să ducă în timp la lăr-
girea clasei de mijloc. Asta mi se pare că 
este formula cea mai realistă de a scoate 
România din subdezvoltare şi trebuie să 
facem tot ce ne stă în putinţă, cu mijloace 
democratice şi politice, pentru ca aceas-
tă clasă de mijloc să se îngroaşe în timp. 
Să devină baza României. Nu îi neglijez 
pe cei săraci, dar vreau să-i scot din să-
răcie prin muncă şi să le ofer instrumen-
te care să le permită fructificarea propri-
ilor înzestrări. Nu mă interesează oame-
nii atât de bogaţi încât îşi pot permite să 
se substituie votului democratic. Avem 
nevoie nu de cei care circulă prin gropile 
noastre în Rolls Royce sau în Bentley, ci 
de cei care şi-au luat din muncă pe bune, 
patronând o mică societate comercială, 
un Audi A4. Aceşti români există, am în-
ceput să-i întâlnesc, sunt peste tot. Este 
tragicomic cât de mulţi sunt şi cât de pu-
ţin sunt atraşi de politică pentru că nu li 
se adresează nimeni lor, ca parte vie şi 
esenţială din naţiunea noastră.

Z.V.: Acesta ar fi pasul ce-ar urma 
după realizarea proiectului Băsescu de 
reformare a statului?

T.B.: Criza a accelerat reforma statu-
lui. Aceasta nu e perfect coerentă, putea 
fi mai bună. Totuşi, s-au făcut aceşti paşi 
într-o direcţie de “cură de slăbire” pen-
tru aparatul birocratic, de control ma-
croeconomic prin plafonarea deficitului, 
alături de toate aceste legi care aduc dis-
ciplina în sistem, sunt etape într-o refor-
mă a statului. Vrei un stat modern, trebu-
ie să ai un stat agil, tehnologizat, trans-
parent democratic şi în serviciul unei co-
munităţi care se descurcă singură la ni-
vel local. Inclusiv politici fiscale la nivel 
local aş vedea, ca în Elveţia. Comunita-
tea locală este esenţa creştin-democra-
ţiei. 

Putem să reinventăm 
orizontul politicii

Proiectul va fi scris cu toată clarita-
tea de oamenii care mă însoţesc deja, 
va avea ecou, trebuie să adunăm aceste 
energii şi cred că vor intra în el toţi cei 
care nu mai vor starea asta de război ci-
vil, de depresie colectivă, de triumf pe-
riculos al incompetenţei. Nu ne poate lua 
cineva ţara, este şi ţara noastră. Noi, cla-
sa de mijloc, suntem cei care facem trea-
bă: muncim de ani buni, am înţeles cum 
funcţionează libera întreprindere, nu 
idolatrizăm piaţa, nu ne interesează în 
viaţă doar profitul, ci şi cum convieţuim 
şi vrem să participăm la un alt model de 
organizare a vieţii politice. Cred că, în ur-
mătorii 5-10 ani, acest lucru se va întâm-
pla pentru că simt masa critică, simt pe 
de o parte oboseala şi dezgustul, iar pe 
de altă parte speranţa că putem să rein-
ventăm orizontul politicii dacă ne impli-
căm un pic mai mult.

Nu trebuie să mă simt vinovat că în 
anii ’90, când Guvernul francez mi-a ofe-
rit o bursă mie şi altor români, m-am dus 
la Sorbona în timp ce alţii făceau trafic cu 
sticle de mercur la Istanbul şi se întor-
ceau cu cârca de blugi. Nu trebuie să mă 
simt handicapat din acest motiv şi ală-
turi de mine sunt zeci de mii de români, 
nu mai vorbesc de cei din diaspora care 
vor o altă Românie. 

Z.V.: Aţi fost la Parlament unde a 
vorbit preşedintele Băsescu. După 20 
de ani de democraţie şi parlamentarism, 
cum apreciaţi ce s-a întâmplat acolo?

T.B.: Parlamentul este esenţial pen-
tru democraţie. Sentimentul meu destul 
de frustrant este că uninominalul nu a 
îmbunătăţit selecţia, dar nu putem gene-
raliza. L-am văzut pe şeful statului spu-
nând foarte clar: încheiem cu bine acor-
dul cu FMI, UE şi BM, luăm virajul, ieşim 
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din recesiune şi va fi mai bine; dacă nu în-
cheiem acest Acord ar putea să fie, foar-
te repede, mult mai rău, pentru că: nu 
s-a încheiat criza mondială, economia e 
încă fragilă şi instabilitatea politică ma-
joră nu ar face decât să blocheze orice re-
formă. Un mesaj raţional. Orice om poate 
să îl priceapă. A vorbit jumătăţii pline a 
sălii. Şi care era motivaţia absenţei opo-
ziţiei? Că nu a fost schimbat cineva de pe 
o funcţie. Eu nu cred că asta e o miză na-
ţională. Eu nu cred că opinia publică vali-
dează moral încercarea de a bloca proce-
sul legislativ pe mize atât de mici. Pe cine 
interesează în România, în largul socie-
tăţii româneşti, că cineva rămâne pe o 
funcţie sau e înlocuit de altcineva? 

Partidele îşi salvează sau îşi refac cre-
dibilitatea în condiţiile în care acţionea-
ză responsabil în spaţiul politic. Nu poţi 
declara orice, oricând cu orice urmări şi 
să nu-ţi asumi această responsabilitate. 
Am văzut că sindicalismul e vestejit; ma-
nipularea prin sindicate n-a mers, n-au 
ieşit sute de mii de români gata să salve-
ze un trust. Deci, este clar că majorita-
tea tăcută, dar vrednică, preferă să mun-
cească şi să ieşim din groapă cu recesiu-
nea asta.

Nu avem deocamdată 
capitalişti români  
atât de puternici

Z.V.: Asistăm la o nouă reorganizare 
mondială: toate ţările, marile concerne 
îşi orientează investiţiile către Asia, 
Africa şi nu în ultimul rând către Rusia. 
România are o strategie în acest sens?

T.B.: Ministerul de Externe alimen-
tează tot Guvernul cu analize la zi des-
pre mutaţiile la care faceţi referire. E într-
adevăr o lume în schimbare, nu ştim dacă 
multipolarismul de exemplu va duce la 
un nou echilibru al puterii, geopolitic. 
Clar este că sunt puteri emergente care 
îşi schimbă raportul de forţe, e clar că cel 
mai dinamic continent, nu numai sub ra-
port demografic, ci şi ca rată de creştere 
economică şi va fi probabil pe toată du-
rata secolului XXI, rămâne Asia. Şi evi-
dent că din acest punct de vedere uni-
tatea euroatlantică şi puterea de reacţie 
a ei faţă de noul peisaj economic global 
sunt esenţiale. E urgent pentru noi toţi 
să ne reasumăm valorile pe care se ba-
zează stilul nostru de viaţă şi, în acelaşi 
timp, să reinventăm acţiunea pragmati-
că, ofensivă pe pieţele astea emergente. 
Pentru că trebuie să fim mult mai pre-
zenţi. Sunt state mari în UE care fac acest 
lucru, o diplomaţie a contractelor, o cu-
plare a poziţiilor de diplomaţie externă 
faţă de noii actori.

Noi suntem într-o interdependenţă 
totală cu piaţa internă a Uniunii spre care 
merge majoritatea exporturilor noastre, 
depindem de capitalul european, deci, 
până una alta, tema este ieşirea din re-
cesiune, reluarea creşterii şi antrenarea 
în aceste noi fluxuri. Asta nu înseamnă 
că întreprinzătorii români nu ar putea 
să intre dacă Guvernul îi ajută pe aceste 
pieţe tradiţionale, pierdute în ultimii 20 
de ani. O spunem, dar capacitatea noas-
tră de pulsaţie economică este relativ re-
dusă, deci noi nu avem deocamdată ca-
pitalişti români atât de puternici, încât 
să intre singuri pe pieţe cum ar fi Coas-
ta de Est a Africii sau în Golf, în anumi-
te pieţe asiatice, sau în America Latină. 
Sunt chestiuni de infrastructură, de cos-
turi, de competivitate, care deocamdată 
nu ne permit o acţiune în forţă, dar dacă 
am cvadruplat PIB-ul în ultimii cinspre-
zece ani, dacă facem acelaşi lucru şi în 
următorii cinsprezece poate vom reu-
şi să ne situăm altfel faţă de piaţa euro-
peană şi faţă de pieţele regionale, unde 
noi am putea avea un cuvânt de spus. Şi, 
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la fel, pentru tot ce înseamnă vecinăta-
te estică, zona subcaucaziană, Asia Cen-
trală. Diplomatic şi politic, la nivelul di-
alogului politic, stăm destul de bine, adi-
că n-am închis ambasade, există dialog 
politic la nivel înalt, există anumite pro-
iecte care generează o solidaritate regi-
onală cu aceste vecinătăţi, dar suntem la 
mijlocul unor dinamici economice care 
ne depăşesc. Trebuie să vedem ce rol va 
avea Turcia în regiune în următorii do-
uăzeci de ani, trebuie să vedem ce rezul-
tat va avea parteneriatul UE-Rusia, poate 
vă duce la un fel de Europa de la Atlan-
tic la Vladivostok, ca pe vremuri, să ve-
dem dacă acest lucru e posibil. Şi, bine-
înţeles, că rămânem o mică răscruce, o 
poartă pentru mai multe fluxuri, dar eu 
cred că umbrela asta euroatlantică este 
solidă, în ceea ce ne priveşte pe partea 
de securitate colectivă şi stabilitate. Toa-
te investiţiile mari făcute de către state-
le membre la noi, ne leagă de destinul lor 
geo-politic, pentru că toate îşi vor prote-
ja investiţiile din România. 

Dacă reuşim să consolidăm statul de 
drept, să ameliorăm standardul elitelor 
politice şi să cuplăm nişte universuri izo-
late, după cum zicea Adrian Papahagi, 
adică forţele care pot lucra pentru bine-
le comun, atunci nu sunt deloc pesimist 
pe termen mediu. Mi se pare că România 
poate să îşi revină foarte bine, că ne pu-
tem completa infrastructura critică şi că 
putem intra ca un jucător regional, rela-
tiv important.

E nevoie de sânge 
proaspăt în MAE

Z.V.: Aveţi în vedere o reorganizare 
a MAE? Aţi atras în minister nişte 
“figuri intelectuale” care au intrat 
în diplomaţie. Cum îi veţi împăca pe 
aceştia cu vechii diplomaţi de carieră?

T.B.: Deocamdată, sub presiunea pla-
nului guvernamental de restructurare, a 
trebuit să renunţăm la nişte locuri exis-
tente în schema MAE, bugetate, dar ne-
ocupate, plus o serie de concedieri. Din 
păcate, Codul muncii socialist nu ne-a 
lăsat să facem o triere calitativă, iar cri-
teriile după care se desface un contract 
de muncă nu sunt legate de performan-
ţa profesională. Mai există o constrânge-
re prin faptul că mulţi dintre cei buni vor 
migra spre Serviciul European de Acţiu-
ne Externă. Au început deja la nivele mai 
mici, dar vor absolvi, încet, încet acolo. 
Pe de alta parte, tot din constrângeri bu-
getare, nu am voie să organizez concur-
suri de recrutare. Ceea ce gripează din 
interior sistemul. Eu sper că la anul, dacă 
revenim pe creştere, să obţin o deroga-
re, să putem face un concurs şi să putem 
aduce măcar 50-100 de oameni, cu ade-
vărat bine aleşi, dintre cei mai străluciţi 
absolvenţi, cu o grilă de concurs foarte 
bună şi să putem cât de cât compensa şi 
restructurarea. E nevoie de sânge proas-
păt, de o nouă generaţie, care să facă uce-
nicia meseriei, dar în acelaşi timp să adu-
că şi o altă cultură organizaţională, o altă 
atitudine faţă de stat, de guvernare, re-
laţii internaţionale, oameni care să poa-
tă să contribuie la reformă. În paralel, la 
1 decembrie am cerut colegilor mei să 
vină cu un pachet legislativ de reformă 
de fond la MAE. Deci, o să umblăm un 
pic, printr-o hotarâre de Guvern, şi la Le-
gea diplomaţiei, la Regulamentul de or-
ganizare şi funcţionare. Pentru că sunt 
foarte multe anacronisme pe care le pu-
tem corecta chiar aici. Proceduri, stan-
darde, care îngreunează şi până la urmă 
ţin aşa într-o stază birocratică tot ce se în-
tâmplă în MAE. Multe lucruri pot deveni 
mai simple. Să sperăm că până în februa-
rie ce e de trecut prin Parlament va trece. 
Avem în obiectiv şi o reformă de fond. Ce 
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a fost până acum, a fost o ajustare la cri-
ză, mizez şi pe faptul că poate vom obţine 
un pic mai multe resurse pentru la anul. 
Aici am fabricat proiectul legii votului 
prin corespondenţă, mai era unul pe pia-
ţă, am făcut o întâlnire recentă şi încer-
căm să le armonizăm şi am ca ministru 
o treabă importantă, legată de românii 
din afară. Departamentul pentru Româ-
nii de pretutindeni s-a mutat la Guvern. 
Eu aş vrea să dezvoltăm reţeaua consu-
lară în continuare acolo unde este nevo-
ie. Am făcut-o şi în perioada de criză, dar 
fără resurse e foarte greu. Am făcut un 
imens efort pe Moldova. Şi apoi prin faci-
litatea Schengen am primit o mulţime de 
bani pe care i-am băgat în modernizarea 
reţelei consulare. Multe consulate, sec-
ţii consulare sau consulate generale, ara-
tă mai bine acum decât ambasadele pen-
tru că s-au făcut aceste investiţii. Dar mai 
sunt tot felul de cazuri de rezolvat.

Tolstoi nu este cronicar 
mongol

Z.V.: Cum vedeţi evoluţia relaţiilor 
România-Rusia ?

T.B.: Aş vrea ca Rusia să intre într-o 
altă etapă de cultură geopolitică şi de se-
curitate. Să fie sinceră şi consecventă în 
apropierea ei de lumea euro-atlantică şi 
cred eu că în interiorul politicii milita-
re din Federaţia Rusă au apărut suficien-
te argumente pentru acest lucru. De pil-
dă, multe dintre temerile foştilor sate-
liţi, legate de Rusia, ţin de şantajul ener-
getic, dar în acelaşi timp, Rusia este pri-
ma dependentă de resursele din subsol, 
deci ea e prima penalizată de unilatera-
lismul acestei dependenţe. Fără dezvol-
tare şi modernizarea infrastructurii Ru-
sia nu va putea să conteze, nici măcar ca 
putere regională fiindcă arsenalele din 
timpul războiului rece ruginesc; trebu-
ie sume enorme pentru a ţine la zi o ar-
mată modernă. Dialoghează cu China şi 
cu alţii, dar în acelaşi timp, Rusia are un 
suflet european; Tolstoi nu este cronicar 
mongol. Deci, trebuie să se ia nişte de-
cizii care să dea un viitor Rusiei. E clar 
că preşedintele Medvedev a făcut un pas 
înainte către o anumită democratizare, e 
clar că există şi o aşteptare de jos în sus, 
într-o societate civilă care n-a dispărut 
niciodată. Şi cred că avem nevoie de niş-
te teste de sporire a încrederii. Transnis-
tria este un caz de şcoală. Dacă acolo se 
va conveni că UE nu mai e observator, ci 
mediator, dacă acolo se stabileşte un ca-
lendar de retragere şi menţinerea păcii 
şi ordinii sub egida UE, atunci doctrina 
asta a străinătăţii apropiate va putea să 
devină mai user-friendly pentru parte-
nerii euroatlantici.

Deci, Rusia nu va mai avea nevoie de 
state tampon, de o zonă sigură între ea 
şi Occident, dacă propria ei moderniza-
re şi doctrina militară se înscriu treptat 
într-o comunitate mai largă de intere-
se geostrategice care identifică aceleaşi 
ameninţări cu cele din noul concept stra-
tegic al NATO. Această apropiere e raţi-
onală, e necesară şi cred că e şi posibi-
lă. Dar nu de azi pe mâine. Testul acesta 
de încredere, al sincerităţii şi al profun-
zimii acestui proces este dat din punc-
tul de vedere al României şi UE de do-
sarul transnistrean. Este deja folclor că 
faimosul arsenal lăsat acolo de Armata 
a 14-a, ar mai exista. Înainte de a rugini, 
el a fost vândut. Cred că pentru depozi-
tele acelea e mai degrabă frica autorită-
ţilor locale faţă de un audit, nu faţă de 
o explozie. Toate astea arată că suntem 
anacronici dacă persistăm în contrapu-
nerea asta cu zone tampon, cu conflicte 
îngheţate. Lumea e în schimbare şi ţine 
de inteligenţa liderilor să descifreze sen-
sul acestei schimbări.

•
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Întâlnirile ziuaveche.ro  
cu  teodor baconschi

ZIUAVECHE: Vorbiţi-ne despre 
familia dvs., despre originile numelui 
de familie şi, mai ales, despre tatăl dvs., 
poetul A.E. Baconsky, şi revolta sa de la 
Congresul scriitorilor din 1956.

TEODOR BACONSCHI: Familia pa-
ternă coboară dintr-un neam de mazi-
li, adică de boieri de clasă medie, în ier-
arhia Moldovei feudale. Ştiu de la buni-
cul patern că familia s-a numit Zimbrea-
nu şi ştiu că a avut loc o deplasare în Po-
lonia pe fondul unei incursiuni tătare. 
Astfel, familia a stat mai multe decenii 
în Polonia, de unde s-a întors cu numele 
ăsta slavizat. Pentru că în rădăcina nu-
melui Baconschi se regăseşte cuvântul 
slav vechi pentru bour/zimbru. Probabil 
că au scăpătat la un moment dat, pen-
tru că ceea ce ştiu, ce se poate reconsti-
tui este până la cinci generaţii de pre-
oţi ortodocşi, care s-au încheiat cu buni-
cul meu patern Eftimie. El a fost preot la 
Cernăuţi, era un poliglot, un om educat, 
înalt, foarte bine ca bărbat. A trebuit însă 
- după ce se instalase acolo cu gospodă-
rie cu tot, cu mobilă de la Viena, cu tot 
ce trebuie - să plece împreună cu familia, 
fiind evacuaţi în 48 de ore cu ce-au pu-
tut căra într-o căruţă. Se întâmpla în ‘40, 
când au intrat sovieticii în zonă. De aici a 
început o epopee de refugiere: copii, cei 
doi băieţi - tatăl meu şi Leon Baconschi, 
care este profesor la Cluj - s-au şi des-
părţit pe drum, n-au mai putut ajunge la 
aceeaşi destinaţie din cauza trenurilor...  
o istorie de război foarte dură.

După aceea, tatăl meu a făcut Drep-
tul la Cluj, dar nu îl interesa domeniul 
de fapt. El era un talent literar manifes-
tat precoce şi a început să publice de pe 
la 14-15 ani. A avut o fază suprarealistă, 
absolvind şi intrând în acţiune direc-
tă cu Almanahul Literar la Cluj, ulteri-
or cu revista pe care a condus-o câţiva 
ani “Steaua”. A avut o apropiere de regi-
mul comunist, care în anii de după răz-
boi fascinase toată Europa intelectua-
lă nu numai pe câţiva tineri, care încer-

• cau să vadă în comunism salvarea de na-
zism, de ororile războiului, de foametea 
din ’47; era o generaţie care s-a maturi-
zat în condiţii dramatice. Asta e singura 
mea explicaţie.

Salvat de “bătrânul 
zimbru” Sadoveanu 

De ce spun asta? Pentru că, în fond, 
tatălui meu i-a mers foarte bine cât a fost 
redactor-şef la “Steaua”. Cenzură, critici 
de la Bucureşti, tot felul de autori mari 
români şi străini repuşi în circulaţie prin 
revista “Steaua”... Dar dacă el nu s-ar fi 
trezit, nu ar fi făcut în preajma vârstei 
venerabile de 30 de ani o analiză a ace-
lui regim politic şi nu ar fi luat distanţă 
ar fi rămas un scriitor foarte apreciat de 
regim şi la fel de bine plătit şi pus în va-
loare publică.

În 1956, la primul Congres al scriitori-
lor din Republica Populară Română, s-a 
dezis cu o autoironie memorabilă de pro-
ducţia lui proletcultistă, a zis că i-o ce-
dează oricând lui Dan Deşliu dacă vrea 
să şi-o asume şi a făcut o pledoarie re-
marcabilă pentru autonomia esteticu-
lui şi pentru emanciparea poeziei de co-
mandă politică.

Ştiu de la diverşi scriitori, care mi-au 
povestit asta în anii ’80, că el era să fie 
chiar arestat, în prima pauză a acestui 
Congres, şi că l-ar fi salvat “bătrânul 
zimbru” Sadoveanu, care a dat un con-
semn. Era foarte puternic Mihail Sado-
veanu în partid. Şi asta a fost. Dar l-au 
dat afară de la “Steaua”. În ‘59 a fost eva-
cuat. I s-a promis că va prelua nou-în-
fiinţata revistă “Secolul XX” la Bucu-
reşti, ceea ce îi pica perfect pe formaţia 
sa: cinci limbi străine şi o imensă cultură 
de poezie universală. L-au atras cu asta, 
iar când a venit la Bucureşti s-a termi-
nat orice ofertă. A preluat Marcel Bres-
laşu revista şi, apoi, Dan Hăulică, aces-
ta rămânând în fruntea ei până în 1990. 
Cam asta a fost istoria.

Z.V.: Ce a urmat?
T.B.: Tatăl meu, spre deosebire de ce 

spun unii şi alţii, care vor să mă mai ata-
ce pe mine prin el, tatăl meu, care nu nu-
mai că a murit la 52 de ani, la cutremu-
rul din ‘77, după 1958 a devenit alt om. A 
avut două mari etape de creaţie literară, 
a publicat cu hărnicie extraordinară lu-
cruri pe care istoria literară serioasă le 
va reţine. Şi-a făcut un nume în Austria 
şi în Germania, un nume de primă mări-
me. Acolo a şi publicat “Biserica neagră”, 
care a fost, cronologic, primul roman an-
titotalitar din România. Era un om foar-
te cuplat la Europa literară, chiar şi sub 
comunism. Am în arhiva mea corespon-
denţă cu cei mai mari poeţi ai vremii, cu 
Giuseppe Ungaretti, cu Cioran am vreo 
patru-cinci scrisori... Asta a fost soarta 
lui, a murit cu totul tragic şi foarte tânăr 
şi astăzi moştenirea lui literară este re-
cunoscută printre scriitorii români care 
l-au apucat. Dar a fost un mare singura-
tic, nu a participat la nici o gaşcă literară, 
nu a fost niciodată omul cuiva, era foarte 
orgolios, conştient de superioritatea lui 
în raport cu media.

Un dosar de urmărire  
de 1.800 de pagini

Un om care nu a dorit să îşi părăseas-
că ţara, pentru că ar fi avut o mie de oca-
zii, i s-a şi sugerat într-un fel treaba asta, 
dar n-a vrut pentru el, putea foarte bine 
să scrie în franceză şi în italiană, a învăţat 
bine germana mai la maturitate, dar pen-
tru el nu puteai să fii scriitor decât în lim-
ba cu care te-ai născut şi asta l-a oprit.

Am descoperit de curând şi am citit 
din cele 1.800 de pagini cât are dosarul 
lui de urmărire la Securitate. A fost ur-
mărit cu microfoane în casă, cu intercep-
tarea continuă a corespondenţei din ‘47 
până la moarte. Lipsesc din această mo-
nitorizare câţiva ani. Nu ştiu de ce, dar 
mă îndoiesc că l-au scutit de chestia asta. 
Dar asta pentru a da un răspuns implicit 

• legat de acuzaţiile astea groteşti, Bacon-
schi poet stalinist, stâlp al comunismu-
lui. A fost stâlp al comunismului până la 
30 de ani, s-a trezit, a fost un proces de 
conştiinţă şi de atunci a fost unul dintre 
cei mai incomozi pentru regimul sciito-
rilor români şi nu a mai avut nici o slujbă 
publică până la moarte. A trăit din drep-
turi de autor.

Clasa de mijloc nu mai  
are vehicul politic

Z.V.: Sunteţi absolvent de teologie, 
în 1990 aţi întemeiat Grupul de reflecţie 
pentru Înnoirea Bisericii alături de mari 
slujitori ai ortodoxiei. Acum aţi intrat în 
politică. Cum veţi lupta cu “impostorii, 
analfabeţii şi figurile interlope” din 
avanscena politică, după cum remarcaţi 
în urmă cu o lună?

T.B.: Politica este despre viaţa comu-
nitară. Ne implicăm cu toţii, pentru că 
suntem neterminaţi dacă nu avem pro-
pria atitudine în cetatea unde locuim. Eu 
am fost din punctul ăsta de vedere cât se 
poate de activ. Grupul de reflecţie pentru 
Înnoirea Bisericii era un grup de perso-
nalităţi de diferite vârste, necompromi-
se de colaboraţionism şi care au încer-
cat în anii ‘90 să dea cât de cât o direc-
ţie... Erau laici şi clerici. A fost o expe-
rinţă foarte interesantă, eu eram mezi-
nul grupului, aveam 27 de ani. 

Am reuşit prin ministrul educaţiei de 
atunci Mihail Şora să reintroducem ore-
le de religie în şcoală. După comunism, 
chestia asta a avut o greutate foarte mare, 
pentru că vă amintiţi poate cum eram cu 
toţii înconjuraţi de oameni noi. 

În politică mă bătea gândul să intru 
de mai mult timp, dar am hotărât să fac 
acest pas, pentru că am ajuns pe munca 
mea în topul unei anumite cariere profe-
sionale şi mă bucură că am intrat în parti-
dul căruia îi aparţin acum, PDL, după ce 
am fost numit ministru. N-am fost numit 

•

ministru după ce am intrat în acest par-
tid, e o mică diferenţă, dar e o diferenţă 
care poate conta.

Am de răzbunat, în sens eminescian, 
o generaţie întreagă de oameni valoroşi, 
oameni care s-au format în mari univer-
sităţi, preţioşi pentru societatea noas-
tră, care - împreună cu tot ce e sănătos 
în clasa de mijloc - nu mai au vehicul po-
litic. Au nevoie de o construcţie care să li 
se adreseze, care să reflecte agenda lor. 
Dacă proiectul meu politic va fi susţinut 
de “cei liberi şi puternici”, după cum spu-
nea Luigi Sturzo, vom câştiga. Ne dăm 
seama că este nevoie de un alt fel de a 
face politică, de un mod civilizat de a face 
politică, nu pe bază de agresivitate şi im-
pulsuri umorale, ci pe bază de argumen-
te raţionale, de negociere şi de fermitate 
în principii şi, apoi, acţiune. 

Partea cea mai bună  
din România tace

Z.V.: Vreţi să fiţi un catalizator?
T:B.: Singur nu poţi să faci nimic. Am 

un proiect politico-civic. Îl pun la dispo-
ziţia unui partid de centru-dreapta tes-
tându-i capacitatea de înnoire, de asu-
mare a unui profil doctrinar şi de acţiune 
în direcţia unei clase de mijloc. Fundaţia 
Creştin-Democrată este deci la uşa par-
tidului, nu în partid. PDL are un think-
tank, Institutul de Studii Populare, co-
laborez cu ei foarte bine. 

Mă interesează să scot din adormi-
re civică partea cea mai bună din Ro-
mânia, care nesimţindu-se reprezenta-
tă tace. Nu se vede, nu se aude. Dar în 
schimb ţine în cârcă economia cu care 
plătim şi sutele de forme de asistenţa so-
cială, şi pensiile, şi tot. Deci, e o imen-
să nedreptate în acest raport, între cine 
produce valoare în economie şi cine de-
cide politic. Vreau să încerc să fac acest 
cuplaj. Să chem în jurul acestui proiect 
oamenii de excelenţă, să ne concentrăm 

•

“Am de răzbunat o generaţie 
întreagă de oameni valoroşi”

 aȘ vrea ca rusia să intre într-o altă etapă de cultură geopolitică Și de securitate
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Anca Hriban,Mihaela Popescu Taulet

Foto: Alin Burtescu

Cine este   
Teodor Baconschi

Teodor Baconschi este ministru de 
externe din 23 decembrie 2009. S-a 
născut la Bucureşti, pe 14 februarie 
1963 şi este fiul poetului A.E. 
Baconsky.

A absolvit Institutul Teologic 
Universitar Bucureşti în 1985, 
a urmat Studii Aprofundate la 
Université de Paris IV-Sorbonne 
(1991), a obţinut un doctorat 
în Antropologie religioasă şi 
Istorie comparată a religiilor la 
Universitatea Paris IV-Sorbonne 
(1994) şi a urmat studii post-
doctorale ca Fellow al Colegiului 
Noua Europă, Bucureşti (1996).

Este diplomat de carieră şi deţine 
gradul diplomatic de Ambasador din 
anul 2006.

Este membru afiliat la Asociaţia 
Internaţională de Studii Patristice 
(AIEP, Paris), membru fondator 
al Grupului de Reflecţie pentru 
Înnoirea Bisericii (Bucureşti), 
membru al Colegiului Noua Europă 
(Bucureşti) şi Membru al GDS 
(Bucureşti).

Anterior numirii sale în funcţia de 
ministru al afacerilor externe, a fost 
ambasador al României în Republica 
Franceză, Principatul de Monaco 
şi Principatul Andorra, (2007-
2009), ambasador al României în 
Republica Portugheză (2002-2004), 
ambasador al României pe lângă 
Sfântul Scaun (Vatican) şi acreditat, 
de asemenea, în Republica San 
Marino şi pe lângă Suveranul Ordin 
Militar de Malta (1997-2001).

A fost consilier prezidenţial în 
perioada octombrie 2006 - august 
2007, iar în Centrala MAE a deţinut 
funcţiile de Secretar de stat pentru 
Afaceri Globale (2005-2006) şi 
director general în 2001.

Anterior intrării în diplomaţie a 
fost director al Editurii Anastasia, 
Bucureşti, redactor-şef la „Viaţa 
spirituală” (TVR), consilier la 
Ministerul Culturii şi redactor la 
Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al BOR.

A publicat peste 10 volume în limbile 
franceză şi română (sub semnătura 
de autor Teodor Baconsky) şi 
vorbeşte limbile engleză, franceză şi 
italiană.
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 O falsă şansă pentru automobilele hibride

Victor	Rizescu	
 www.playtech.ro

În cazul în care nu ştiaţi, suntem în plin 
sezon al tabletelor. ”Vinovaţii” Apple, 
care au înnebunit o lume întreagă prin 
lansarea iPad-ului, au fost urmaţi de 
alte companii, iar Samsung a ieşit cu un 
produs competitiv din acest punct de 
vedere: Galaxy Tab.

Atât finisajele, cât şi designul sunt 
parcă exact aşa cum trebuie. Tableta este 
foarte bine închegată, iar plasticul este 
de cea mai bună calitate, astfel încât nu 
veţi auzi nici un fel de zgomot nedorit, 
în timpul utilizării. Scos din cutie, devi-
ce-ul arată foarte bine, simplu, cu forme 
predominant rotunjite, ergonomic. Un 
lucru destul de discutabil sunt culorile: 
negru total pentru partea frontală şi alb 
pentru spate (sensibil la murdărie). Am-
bele părţi sunt cât se poate de glossy, de 
unde tragem concluzia că vom avea ne-
voie atât de husă, cât şi de o lavetă spe-
cială pentru îndepărtarea amprentelor şi 
a prafului. De asemenea, atenţie sporită 
la suprafaţa pe care va sta tableta, pen-

tru că alunecă destul de uşor şi se zgârie 
şi mai uşor…

Din punctul de vedere al display-ului, 
având în vedere numele device-ului, cât 
şi preţul de vânzare, mă aşteptam să 
am plăcerea de a mă juca pe acelaşi tip 
de display ca al Galaxy-ului I9000, adi-
că un minunat super AMOLED… Din pă-
cate, display-ul de 7 inch al tabletei este 
doar un TFT capacitiv, capabil de multi-
touch. Este adevărat că se vede bine la cei 
600 x 1024 pixeli afişaţi (169 ppi), dar cele 
16 milioane de culori parcă sunt uşor mai 
pale şi mai lipsite de viaţă decât pe iPho-
ne sau I9000. Probabil că Samsung a ales 
varianta ceva mai practică din punct de 
vedere al costurilor, pentru că un AMO-
LED de dimensiunea aceasta ar fi fost cu 
mult mai scump decât acest TFT…

Touchscreen-ul funcţionează fără 
probleme şi oferă cursivitate în naviga-
rea prin meniuri şi nu numai. Multi-to-
uch-ul este foarte bine implementat şi 
răspunde prezent şi fără întreruperi, ori 
de câte ori este nevoie. Mai mult ca sigur 
această rapiditate şi cursivitate în utili-
zare este susţinută şi de întreaga plat-
formă hardware implementată de Sam-

sung, precum şi de zveltul Android 2.2 
alias Froyo.

Despre camera foto/video nu sunt 
prea multe de spus, decât că, pentru nu 
ştiu ce motiv, producătorul a ales un sen-
zor de doar 3 megapixeli cu autofocus. 
Cu alte cuvinte, fotografiile vor arăta oa-
recum decent, la o rezoluţie maximă de 
2048×1536 pixeli. În ajutor vine şi un bliţ 
cu LED şi o interfaţă destul de bogată, îm-
prumutată de la Galaxy I9000.

La capitolul înregistrare video, pot 
spune că tableta se descurcă bine, reu-
şind să înregistreze filme HD 720×480 
pixeli în format MP4. Interfaţa camcor-
der-ului dispune şi de câteva opţiuni uti-
le, precum filmarea cu sunet, ilumina-
rea continuă, balansul de alb sau aplica-
rea de efecte precum: negativ, sepia, alb 
negru. Prezenţa camerei de pe faţă, de 
1,3 megapixeli, ajută la videotelefonie şi 
cam atât, pentru că pozele sunt aproape 
indescifrabile.

Aceia care vor decide să utilizeze ta-
bleta şi pe post de telefon nu au de ce să 
se teamă, pentru că Samsung a inclus un 
modul GSM si 3G. La capitolul semnal, nu 
pot spune că avem în faţă un campion şi 

asta pentru că în Bucureşti nu am reuşit 
să am semnal full decât afară sub cerul li-
ber, în rest indoor mai mult de 2-3 liniuţe 
nu am văzut, ba chiar uneori am avut şi 
surprize cu absenţa totală a reţelei…

Ca rezistenţă, Samsung declară că 
micuţul reuşeşte să ruleze 7 ore de film, 
16 ore de convorbiri şi vreo 1.500 de ore 
în standby. În teste am reuşit să stoarcem 
aproape trei zile cu un film văzut, muzică 
ascultată cam 3 ore, navigare intensivă 
atât pe web (Wi-Fi), cât şi prin meniuri, 
un drum prin Bucureşti cu ajutorul GPS-
ului şi vorbit prin Bluetooth cam 3 ore. 
Pentru o încărcare completă, a fost ne-
voie de 4 ore de conexiune cu priza. Pen-
tru GPS, există preinstalat Google Maps, 
care îşi face treaba, dar cu limitările de 
rigoare (ghidarea vocală…). 

Oricum, trebuie să aveţi în vedere şi 
preţul, care momentan este exagerat de 
mare (cel puţin la noi pe piaţă >3.000 lei). 
Mai scump decât mai marele său concu-
rent iPad, explicaţia constă în funcţiile 
în plus, recenta lansare, portabilitatea 
crescută… Un lucru este cert: este alege-
rea numărul unu a oricărei persoane care 
ştie la ce să se aştepte de la o tabletă.

Samsung Galaxy Tab:	
Nu-l	mai	laşi	din	mână

Cătălin	F.	Vărzaru	
catalin.varzaru@yahoo.com

Ministrul mediului, Laszlo Borbely, 
anunţa că taxa auto de primă 
înmatriculare va creşte începând 
din 2011 cu 23%. Ministrul Borbely 
a declarat, printre altele, că această 
creştere este un fel de stimulent pentru 
industria auto hibridă. 

Mai precis, că introducerea unor taxe 
mărite, indiferent de norma de polua-
re, fie ea şi Euro 5, va fi în beneficiul ce-
lui care achiţionează hibride, pentru că 
acesta nu va plăti nici un fel de taxe. Gu-
vernul susţine că şi în alte ţări europe-

ne exsită o astfel de practică. Aici inter-
vine şi dezinformarea. În alte ţări euro-
pene nu e stimulată cumpărarea de au-
tomobile hibride sau electrice prin ne-
introducere unor taxe, ci prin acordarea 
unor bonificaţii de către stat celor care 
vor să-şi achiziţioneze astfel de maşini. 
Or, în România nu se întrevede o aseme-
nea şansă, în condiţiile în care oferta de 
autovehicule verzi este foarte redusă, iar 
preţurile mari. Paractic, în segment acti-
vează veteranul Toyota şi eternul său ri-
val Honda. Mai există un vârf de lux re-
prezentat de limuzine BMW şi Mercedes, 
precum şi câteva promisiuni de la Mit-
subishi, Opel şi Chevrolet. Şi cam atât.

Prius	şi	Insight

Toyota vinde cea de-a treia generaţie 
de Prius la preţuri cuprinse între 27.256  
şi 32.206 de euro cu TVA, fără tichete ra-
bla. Maşina dispune de cinci ani de gar-
naţie sau doar 100.000 km, faţă de un au-
tomobil pe combustie care are o garanţie 
extinsă la 160.000 km. Şi aici trebuie să 
ne gândim în primul rând la baterii, mo-
dul cheie al unui hibrid. 

Pentru un buget ceva mai mic, 24.200 
de euro cu TVA, poate fi cumpărată va-
rianta hibridă a modelului Auris. Hon-
da livrează pe piaţa românească mode-

lul Insight la preţul de 20.432 de euro cu 
TVA, dar un motor mai puţin puternic 
decât cel al rivalului Toyota. Există însă 
şi un model sport, Honda CR-Z care costă 
26.015 euro cu TVA şi e capabilă să atin-
gă 200 km/h.

În rest, BMW are la comandă limuzi-
nele ActiveHybride X6 şi ActiveHybride 
7, iar Mercedes vinde clasa S hibird de la 
64.100 de euro fără TVA. 

Mitsubishi plănuieşte să aducă  
anul viitor micuţul electric i-Miev,  
iar Opel şi Chevrolet promit că vor veni 
cu Ampera şi Volt. Despre aceste trei  
modele nu există însă o estimare de 
preţ.

Playtech.ro  
oferă	fanilor	primul	
eveniment	de	gaming	
3D	din	România	
Un 3D la vremea lui face cât zece... jocuri jucate pe un 
monitor de 15 inch. Pentru că nivelul atins în prezent 
de tehnologiile 3D poate oferi, în sfârșit, o experiență 
absolut memorabilă oricărui utilizator. Iar primii 
beneficiari pe deplin ai acestor tehnologii sunt, ca și 
în cazul atâtor altor tehnologii revoluționare, gamerii. 
Și asta pentru că foarte multe dintre jocurile cele mai 
populare sunt în mod nativ compatibile cu tehnologiile 
3D, așa că nimic nu îi împiedică pe gameri să descopere 
sau să redescopere universul fascinant căruia i-au 
dedicat atâtea ore.  Dacă filmele 3D sau transmisiile tv 
în 3D se lasă încă așteptate, jocurile în 3D sunt deja o 
realitate de ani buni. Așa că, dacă vrei să vezi la ce nivel 
a evoluat tehnologia 3D față de ce era acum câțiva ani, 
pe vremea monitoarelor analogice, sau pur şi simplu 
vrei să o descoperi pentru prima oară, playtech.ro 
îți oferă șansa unei experiențe 3D la cel mai ridicat 
nivel disponibil în acest moment, cu ocazia primului 
eveniment de tehnologie 3D cu aplicare în gaming din 
România.  
PlayFest 2010 are ca scop interacţiunea şi familiarizarea 
utilizatorilor cu tehnologia 3D high-end. Gamerii, şi 
nu numai ei, vor avea ocazia de a testa ei înşişi, în 3D, 
titluri de succes lansate anul acesta, în frunte cu mult 
aşteptatul Call of Duty: Black Ops. Evenimentul va 
începe cu o competiţie în reţea, pe platforma PC, însă 
va exista şi posibilitatea testării jocului pe console 
(PlayStation 3 şi Xbox 360). Câştigătorii competiţiei 
de gaming vor primi jocurile video ca premiu, precum 
şi alte surprize rezervate în timpul evenimentului. 
Distracţia va continua sub forma unei petreceri, cu 
tombole şi premii diverse, accesibile pentru toată 
lumea prezentă la eveniment.  
Accesul la eveniment va avea loc pe baza înscrierilor 
pe site-ul evenimentului, Playfest.Playtech.ro. 
Evenimentul este programat pentru data de 26 
noiembrie 2010, la clubul Le Studio - R2 (Regie) din 
Bucureşti. 
  >Dan	Șerbănescu	www.Playtech.ro
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12,5 milioane de oameni, două 
continente, o metropolă care îmbină 
lumea antică cu zgârie norii: Istanbul. 
Poarta către Orient se află la 500 de 
kilometri de România. Un oraş gigantic 
desfăşurat pe coline, de-a lungul 
Bosforului şi al Mării Mediterane, pe o 
suprafaţă de opt ori mai mare decât ce 
a Bucureştilor. O aglomerare urbană 
acoperită de multe ori de smogul 
poluării din care răzbat spre cer doar 
turnurile moscheelor sau blocurile 
de zeci de etaje. După o vizită de trei 
zile rămâi în imagine cu mulţimea 
înghesuită în bazaruri şi cu şirul lung 
de maşini care încearcă să treacă 
Bosforul pe autostrăzi. Până să ajung 
la Istanbul, credeam că voi vedea un 
oraş care-mi va inspira, în primul rând,  
locul de intrare în lumea musulmană 
şi urmaşul celebrului Constantinopul, 
capitala imperiului Bizantin. N-a 
fost aşa. Istanbulul este mai mult un 
oraş modern, un centru de afaceri, o 
metropolă care foieşte sub amprenta 
comerţului şi chiar un loc al tămăduirii.

Am ajuns în Istanbul sătul de traficul 
din Bucureşti, de coloanele nesfârşite de 
maşini şi de zecile de minute pierdute în 
trafic. Am aflat acolo, unde se spune că 
timpul trece altfel, că poţi să pierzi trei 
ore ca să treci peste Bosfor, şi n-ar trebui 
să te superi. Oraşul vechi, situat în par-
tea europeană, are lumea lui. Hagia Sofia 
şi Moscheea Albastră, cel mai mare loc de 
rugăciune din lumea musulmană, atrag 
ca nişte magneţi turiştii sosiţi din toată 
lumea. În apropiere, sau mai bine zis sub 
cele două celebre lăcaşe de cult, se află 

Basilica Cistern, cel mai mare rezervor 
de apă al oraşului săpat în perioada Im-
periului roman de răsărit. Cisterna care 
strângea apa necesară oraşului se întin-
de pe o suprafaţă de 9.800 de metri pă-
trţi, plafonul fiind sprijinit de 336 de co-
loane de marmură. Dacă vreţi să simţiţi 
lumea orientală vă puteţi pierde în Ba-
zar, sau printre mormanele de condi-
mente, mirodenii şi rahat. Sau vă puteţi 
relaxa privind la mişcarea necontenită 
de la o măsuţă unde vă savuraţi cafeaua 
la nisip şi beţi tutun cu aromă de măr.

Acibadem	luptă		
cu	cancerul

Am fost surprins să aflu că Istanbu-
lul nu este doar un oraş turistic, ci şi lo-

cul în care se pot trata boli la standarde 
care se pot întâlni la Viena sau New York. 
Unul dintre cele mai importante grupuri 
implicat în sistemul de sănătate din Tur-
cia este Acibadem. Holdingul dispune de 
10 spitale şi opt clinici şi laboratoare în 
care tratează - cu cele mai moderne mij-
loace disponibile la această oră - cance-
rul, afecţiuni neurochirurgicale, proble-
me cardiace, afecţiuni de chirurgie tora-
cică, infertilitatea sau afecţiuni specifice 
medicinei sportive.

Chiar în zilele în care m-am aflat la 
Istanbul, la Spitalul Acibadem Kozya-
tagi sosise pentru tratament un pacinet 
din România. Un bătrân din Ploieşti, 
în vârstă de 78 de ani, care fusese dia-
gnosticat, cu două luni în urmă, cu un 
cancer de prostată. Sosise la Acibadem 
pentru o şedinţă de radioterapie. Teh-

nologia folosită la Spitalul Acibadem 
presupune localizarea cu precizie a ţe-
sutului afectat şi distrugerea tumorii 
maligne, fără afectarea ţestului sănă-
tos. Pacientului i s-au implantat mar-
keri de aur cu ajutorul căror s-a făcut 
delimitarea zonei. Tratamentul se ridi-
că la circa 30.000 de euro şi presupunea 
diagnosticarea şi 20 de şedinţe de radi-
oterapie. Bătrânul este unul dintre cei 
638 de români care au ales să se vinde-
ce la Istanbul, un oraş mai aproape de-
cât Viena, la preţuri ceva mai mici, dar 
la aceleaşi standarde.

Tehnologia de ultimă oră folosită de 
Acibadem permite, de asemenea, loca-
lizarea cu precizie a turmorilor cranie-
ne şi eliminarea acestora la precizie de 
câteva zecimi de milimetru. Spitalul  
Kozyatagi este specializat şi în trans-
plant de măduvă. Materia cenuşie pre-
levată de la pacient în vederea efectu-
ării unor şedinţe de radioterapie este 
replantată după ce tumora este distru-
să prin diverse procedee radioactive. 
În acest fel, măduva, cea mai sensibilă 
materie umană, rămâne neafectată. O 
operaţie de transplant de măduvă poa-
te varia între 2.000 şi 10.000 de euro, 
în funcţie de complexitate. Kozyatagi 
dispune de 84 de paturi, situate în tot 
atâtea rezerve. O zi de spitalizare vari-
ază între 200 şi 300 de euro. 

Speranţă	pentru	viaţă

Cel mai nou spital din grupul Aci-
badem este Maslak. Aici există o renu-
mită secţie de fertilizare in vitro, dar şi 
tehnologii medicale de ultimă genera-
ţie precum Cyber Knife, Falsh CT sau 
celebrul robot medical „Da Vinci“. Fla-
sh CT permite efectuarea unei angio-
grame (o radiografie a venelor şi artere-
lor) cu precizia unei tomografii nuclea-
re într-un interval de timp de ordinul a 
unui sfert de secundă şi o tomografie a 
întregului corp în patru secunde. Spre 
comparaţie, un RMN normal face o an-
giogramă în zece până la 15 secunde. 
Corpul primeşte, în cursul unui Falsh 
CT, o cantitate de radiaţii egală cu cea 
emisă de un telefon mobil, spre deose-
bire de RMN-ul clasic unde doza este de 
câteva zeci de ori mai mare decât cea pe 
care o poate suporta corpul uman în-
tr-un an. Un alt avantaj este că permite 
scanarea tomografică la bebeluşi fără 
ca aceştia să fie în prealabil anestezi-
aţi pentru a nu se mişca, sau la organe 
în permanentă mişcare precum inima 
sau plămânii. 

„Rapid Arc” presupune reducerea 
unui tratament al cancerului prin ra-
dioterapie de la 30 de minute la două 
minute. Atunci când medicii nu pot in-
tervenii cu ajutorul radioterapiei con-
venţionale, se apelează la Cyber Knife, 
o metodă bazată pe radiaţia emisă de 
un accelerator de particule capabil să 
taie zona afectată cu foarte mare pre-
cizie. Pentru intervenţiile laparoscopi-
ce de precizie, doctorii şcoliţi la Har-
vard apelează la „Da Vinci”, un robot 
medical. Yalcin Nak, managerul gene-
ral al Spitalului Maslak, ne spune că la 
spitalele Acibadem se poate trata orice 
cetăţean turc, în baza asigurării de să-
nătate obligatorii, cheltuielile urmând 
a fi achitate de către stat. Acibadem are, 
de asemenea, contracte cu sisteme de 
sănătate din diverse state în baza căro-
ra pot fi trataţi şi cetăţeni ai altor state. 
Grupul Acibadem ar dori o astfel de co-
laborare şi cu Ministerul Sănătăţii de la 
Bucureşti în vederea tratării unor afec-
ţiuni care nu pot fi vindecate în ţară, 
însă până acum oficialii români nu s-au 
arătat prea deschişi unui astfel de dia-
log, cu toate că oamenii mor cu zile în 
România pentru procedee care în Tur-
cia le-ar fi accesibile.

În spitalul de la Maslak funcţionea-
ză şi o puternică secţie de fertilizare in 
vitro şi de tratare a problemelor lega-
te de preconcepţie. Doctorul Tansu Ku-
cuk ne-a explicat că în zona balcanică 
femeile au o problemă legată de feriti-
litate, mai mare decât bărbaţii. „Soseşti 
la Istanbul să vizitezi oraşul şi în două 
săptămâni de la vizita în clinica noas-
tră poţi pleca acasă însărcinată”, a es-
timat profesorul Kucuk timpul cheltuit 
pentru o şedinţă de fertilizare in vitro. 
De asemenea, părinţii au posibilitatea 
de a alege sexul copilului, iar doctorii 
pot alege, prin metode de laborator, cei 
mai sănătoşi şi mai frumoşi spermato-
zoizi. Costul unui tratament este între 
2.500 şi 2.900 de euro.

Medicină	sportivă		
de	renume

Cea mai modernă clinică a grupului 
Acibadem este Fulya. Spitalul dispune 
inclusiv de heliodrom şi este speciali-
zat în medicină sportivă. Aici s-au tratat 
Gică Popescu, fotbalistul Ciprian Milea şi 
portarul Dani Coman, care era aşteptat 
la o nouă şedinţă de recuperare în urma 
unei intervenţii chirurgicale. O poves-
te mai aparte a avut Andreea Răducanu. 
Până să ajungă la doctorul Aydin Yuce-
turk, gimnasta a fost deranjată aproape 
12 ani de o durere pe care o avea la picior. 
Deşi a vizitat clinici renumite de la Viena 
sau New York, Andreea Răducanu n-a re-
uşit să scape de suferinţa pe care o avea. 
Doctorul de la Fulya a reuşit să identi-
fice cauza în nişte microtumori care nu 
puteau fi detectate prin nici o tehnologie 
radiologică, ci doar prin prelevarea unor 
probe de ţesut. Doctorul Aydin Yuceturk 
ne-a povestit şi cum i-a pus degetul la loc 
celebrului selecţioner turc Fatih Terim, 
care îşi pierduse falanga în mare în urma 
unui accident.

Constantinopolul de altădată a ră-
mas doar o amintire, ca şi ideea că Is-
tanbulul este doar marea poartă de in-
trare în lumea Orientului. Istanbulul de 
azi este împlinirea viziunii pe care Ata-
turk a avut-o atunci când a pus bazele no-
ului stat, modern şi contopit cu lumea oc-
cidentală, falanga lipsă dintre două con-
tinente, dintre două lumi.

	Turism	medical	la	Istanbul
Dr. yalcin nak Dr. ayDin yuceturk
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opoziția08  Ioan Groşan 
ioan.grosan@ziuaveche.ro

Cred că expresia cea mai elocventă 
a neseriozităţii politicii româneşti o 
constituie recenta tevatură legată de 
dna Roberta Anastase, preşedinta 
Camerei Deputaţilor. 

Rochiile Domniei-Sale par a fi fă-
cute din hârtie de turnesol şi cine le 
atinge, fie şi în treacăt, îşi defineşte 
imediat identitatea politică: acid sau 
bază. Baza e, desigur, la dl Băsescu şi 
e greu de presupus că dânsul o va sa-
crifica de dragul replicilor acide ale 
lui Victor Ponta sau în virtutea aşa-zi-

sului moratoriu pe care l-ar dori insti-
tuit până la Crăciun, moratoriu care 
seamănă mai degrabă cu caragialea-
na „lege de murături”. 

     Asta pe de o parte. Pe de alta, 
nici Opoziţia nu mi se pare mai brează 
în asemenea împrejurări, insistând 
până-n pânzele albe pentru schim-
barea din funcţie a dnei Roberta. Că-
derea moţiunii de cenzură le va fi dat 
pesediştilor şi peneliştilor amarul 
gust al înfrângerii; dar o înfrângere 
de proporţii nu poate fi compensa-
tă prin mărunta victorie a debarcării 
fostei miss. Da, doamna şi-a numărat 
deputaţii mai abitir decât Ghiţă Pris-
tanda steagurile, cu un cinism care 

transformă o femeie frumoasă, cum 
e dânsa, într-o scorpie. Însă ce mare 
brânză dacă în locul său ar veni o Sul-
fina Barbu sau mai ştiu eu cine? S-ar 
schimba ceva? Nicevo! 

     Dacă Opoziţia vrea să câştige 
ceva, atunci ea trebuie să-şi concen-
treze toate eforturile pentru blocarea 
sau modificarea actualei variante de 
Lege a educaţiei. Dacă n-o va face, 
atunci s-ar putea ca într-un viitor nu 
foarte îndepărtat să aflăm că poporul 
român s-a format undeva între Târ-
novo şi Ruse, iar Glad, Gelu şi Menu-
morut n-au fost trei voievozi, ci trei 
cai păscând singuratici prin Transil-
vania.

OrizOntal
1. Asistent apreciat pe plan internaţional 2. Unele care 

deformează 3. Primele note! - Hunedoara pe maşini - Bir! 4. 
Sunt pierduţi în mulţime - Cu ochii în patru 5. Structuri -Ini-
mă de poet! 6. Bice! - Trasă cu urechea - Sport la ţintă 7. A lo-
cui - Cui bont! 8. Scoase din vene! - Consolidat 9. Clare - Ar-
măsari dobrogeni 10. Întreg - Purtătoare de creier.

Vertical 
1. Priceput ca nimeni altul 2.Unul care se poartă ca un ro-

bot - Prefix pentru nou 3. Pense! -Bis! - Ţipete! 4. Tehnica în-
călecatului 5. Semn de bătrâneţe - Gaz de sondă 6. Viteză nor-
mală -A iubi în trecut - Mare în Bulgaria 7. Sunt în marea cir-
culaţie - Unu şi una! 8. Tot felul de lipsuri - Satrap 9. Plin de 
muşchi – Proaspeţi - A scoate capul 10. Reluări la repetiţii

de Iulian Păun 
Tehnici

Aut Roberta,  
aut nihil!
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Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Puteţi ridica nepăsători din umeri 
în legătură cu subiectul ori să vă 
întrebaţi dacă la noi există middle 
class. Fiindcă percepţia acestui 
segment social este distorsionată, din 
necunoaştere, iar apartenenţa la el, 
negată, ca fiind nesatisfăcătoare. Cum 
adică, de mijloc? Mijlocul este ceva 
mediocru, ca la şcoală, nota 7. Deci, nu, 
noi nu suntem middle class, ar spune 
orgolioşi chiar românii care-i aparţin, 
oricât de puţini sunt ei la număr. 

De aceea, o lămurire poate că este 
totuşi necesară. Pătura aceasta, groa-
să şi importantă prin alte părţi, dar 
cam străvezie la noi, un adevărat in-
dice pentru starea de sănătate a unei 
economii naţionale, este formată din 
femei şi bărbaţi cu venituri confor-
tabile provenite din afaceri proprii 
(aş adăuga,  oneste), sau ca angajaţi 
cu competenţe profesionale remar-
cabile. Care îşi pot permite case, ma-
şini, vacanţe, educaţie pentru proge-
nituri, mofturi, sau, ocazional, raţio-
nal şi neostentativ, chiar extravagan-
ţa luxului.

Dar nu despre motivele pentru care 
nu există în România o clasă de mij-
loc numeroasă şi prosperă voi vorbi, ci 
despre ceea ce nu se mai întâmplă cu 
femeile şi cu bărbaţii care au poposit 
în ea. Individual sau deja în cuplu. Nu 
mai fac sex! Clasa de mijloc suferă de 
apatie sexuală. Face sex tot mai rar şi, 
fireşte, copii, tot mai puţini. Ca o pa-
ranteză, care ne poate sau nu îngrijo-

ra, de creşterea demografică se ocupă 
totuşi cineva - clasa de jos!  

În general, oamenii din middle 
class, chiar dacă nu sunt astfel înca-
draţi, sunt invidiaţi. Şi cel mai adesea, 
pentru tot ceea ce banii le procură. Dar 
preţul plătit este dur - lipsa timpului 
pentru sine, lipsa timpului pentru doi 
- relaţie pasageră sau de durată, lip-
sa timpului pentru mai mulţi, în ca-
zul în care copilul sau copiii au apărut 
înainte de a începe cursa cu obstacole 
şi capcane pentru a ajunge la visata şi 
motivanta siguranţă materială. 

Şi, în ciuda abundenţei stimuli-
lor sexuali din media, în care explici-
tul a câştigat detaşat în faţa aluzivu-
lui, în ciuda tuturor libertăţilor moş-
tenite de bărbaţi şi “câştigate” de fe-
mei, iată că doar foarte tinerii şi adul-
ţii “fără treabă”, dar cu puternice ac-
cente “ludice” de personalitate :), mai 
fac sex într-un ritm acceptabil, fie şi 
numai pentru igiena mentalului cu 
reflexii în trupesc, în dulcele stil “trai 
pe vătrai...”. Restul potenţial-”acti-
vilor” sunt în post. Foarte puţini, cu 
probleme reale, cei mai mulţi, cu pro-
bleme induse. Frigiditatea, disfuncţi-
ile erectile şi infertilitatea. Acestora, 
medicina le oferă grijulie soluţia arti-
ficialului, ambalat în pilule de chef ori 
de putinţă, sau concepţia atipică. Fără 
a avea însă vreo putere asupra cauzei 
acestei apatii sexuale ce bântuie prin-
tre oamenii prea ocupaţi, anxioşi, ex-
tenuaţi. Afectaţi de nebunia cotidiană 
şi de insuficienţa timpului, incapabili 
să se oprească pentru a analiza ceea ce 
li se întâmplă sau, mai degrabă, ceea 
ce nu li se (mai) întâmplă şi pentru a-

şi ierarhiza priorităţile. 
Boala atacă nediferenţiat, femei şi 

bărbaţi. Aceştia, deşi au fost zeci de 
ani într-un adevărat război, au ajuns 
să se poarte unii cu alţii cu o supra-fa-
miliaritate păguboasă, în care, din pă-
cate, femeile sunt cele care s-au mas-
culinizat. În timp ce bărbaţii au con-
tinuat să-şi ascundă cu încăpăţânare 
latura feminină. Şi, parcă ar fi totuşi 
de înţeles. Pentru că locurile lor pot fi 
acum cu atâta uşurinţă confiscate de 
femei, care îi mai pot acuza pe deasu-
pra şi de “hărţuire sexuală”, la orice 
mişcare considerată ofensatoare. Aşa 
încât, bărbaţii renunţă la tot ceea ce 
femeile apreciază, de fapt: curtoazia, 
complimentul sau măcar privirea ad-
mirativă. Birourile au devinit asepti-
ce, iar relaţiile de serviciu, total ase-
xuate. Iată cum un alt drept al femei-
lor, cel la egalitate, are efect de bume-
rang. Au vrut să fie privite şi tratate 
ca egale şi au renunţat la feminitate în 
schimbul autorităţii câştigate cu o tru-
dă cel puţin dublă. Dar, având aceleaşi 
aşteptări secrete ca pe vremea statu-
lui acasă sau a unor munci mai puţin 
solicitante şi consumatoare de timp, 
au acum şi dezamăgiri ori neîmpliniri 
pe măsură. 

Concluzia e tristă, dar adevărată: 
nici doamnele şi nici domnii, supero-
cupaţi şi cu super ego-uri, nu mai mai 
fac sex pentru că nu mai au timp fizic, 
apetit ori iniţiativă. Eu zic că timp s-ar 
mai găsi, iniţiativa ar trebui să fie uni-
sex, iar apetitul nu e în nici un caz de 
lăsat în grija farmaciştilor. Aşa că, dra-
gă middle class, wake-up! Viaţa trece 
chiar pe lângă voi. Măcar atingeţi-o! :) 

Clasa de mijloc 
nu mai face sex Pentru că au un fel anume 

de a prelua ori genera şi 
întreţine mentalităţi greşite. 
Pentru că vor mereu să aibă 
dreptate. Pentru că nu îşi pot 
înfrâna dorinţa de a schimba. 
Uneori, reuşesc să strâmbe şi 
membrele drepte...

Primele femei care m-au fă-
cut să plâng şi să mă zbat au fost, 
da, da, ştiu acum, mama şi bu-
nica. M-au crescut fată cumin-
te, închisă în casă şi între pere-
ţii bibliotecii, iar când mi-a ve-
nit vremea de mers în parcuri, 
de stat pe bănci şi flirtat (a se 
citi „obişnuit”) cu băieţii şi spe-
cia lor marţiană, m-au urmărit,  
m-au chinuit cu întrebări şi 
suspiciuni, mi-au scotocit prin 
poze şi prin  bileţele sau m-au 
înmărmurit cu ţipete spastice.

Am auzit de atât de multe ori 
că „mă duc să mă întind cu hăn-
drălăii”, încât am ajuns în pat cu 
unul, după 19 ani, după ce ter-
minasem liceul, în timpul că-
ruia n-am avut nici măcar de ce 
zâmbi, complice, la povestirile 
pline de amor şi sex ale colege-
lor. Am jucat partida dezvirgi-
nării din prostie, numai ca să 
scap de o povară, fără să-mi pla-
că de el, de patul lui, fără nici o 
senzaţie de bucurie. 

Am continuat să înghit re-
flecţii despre bărbaţii care sunt 
porci, care, dacă primesc prea 
repede ce vor, pleacă nepăsă-

tori la următoarea, bărbaţi de 
care e bine să nu te legi, pen-
tru că oricum te vor înşela, se 
vor purta urât cu tine şi, mai 
ştii, poate o să te şi pocnească. 
Dacă-i iubeşti, e şi mai rău, te vei 
transforma în sclava lor, iar ei îşi 
vor bate joc de tine.

Mi-am ascuns mereu idilele 
de femeile din familia mea, de 
teamă că, numai pentru că nu s-ar 
 fi dovedit de durată, ar fi adus 
în privirile lor nuanţa compă-
timitoare pe care o acorzi unei 
cârpe folosite. Recunosc că au 
avut succes, m-au făcut ca, me-
reu, să-mi vâjâie capul de sus-
piciuni. Simţeam, însă, instinc-

tiv, că nu e bine să-mi bănuiesc 
şi să-mi sâcâi iubiţii cu între-
bări posesive, aşa că am tăcut de 
multe ori, iar înainte de a vorbi 
am numărat până la 10. Tot eu 
m-am supus la cazne, încercând 
să nu aduc în discuţii explicati-
ve gesturi neînţelese, vorbe în 
doi peri sau întâmplări care ar 
fi putut da de gândit. N-am avut 
curaj să-mi manifest bănuielile, 
de teamă să nu fiu părăsită. Am 
fost cuminte, îngăduitoare, în-
ţelegătoare şi anostă, rece, deşi 
binevoitoare, şi nu m-am lăsat 
niciodată să spun „Te iubesc!”.

 Pentru că ele au văzut sexul 
ca pe ceva consumat între ziduri-
le căsniciei, în scopul de a aduce 
pe lume pui vii care să te sprijine 
la senectute, am făcut sex spora-
dic şi prost, pentru că mi-am ales 
drept parteneri toţi ciudaţii lumii, 
sperând tot timpul ca măcar pen-
tru ei să fiu „bună de ceva”.

Eliberarea mea a venit târ-
ziu, după 30 de ani, graţie cui-
va care a avut răbdare cu toate 
hachiţele, inhibiţiile, frustrări-
le şi nevrozele mele. M-a deco-
jit delicat şi, îndărătul stratu-
lui gros de prostie cocoşată, am 
descoperit amândoi o frumoasă 
şi aurie portocală. Mă uit chio-
râş la vorba lor, „mai bine mai 
târziu decât niciodată”, ştiind 
că, totuşi, se putea mai devre-
me. (Uatevăr)

 >www.catchy.ro are 
şi DA poveşti :)

Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Sună ciudat, dar aceasta este noua modă în Ameri-
ca, unde doar 26 la sută din populaţie mănâncă cel pu-
ţin trei porţii de legume pe zi, aşa cum recomandă nu-
triţioniştii. În era cărnii de porc şi în ţara şi în deceniul 
hamburgerilor, iată că varza neagră, napii, broccoli, păs-
târnacul, au un succes formidabil. Lumea bună redes-
coperă gustul pentru legume, pentru că ele chiar pot fi 
foarte gustoase cu diversele adaosuri de brânză, crutoa-
ne sau unt, în tot mai multele restaurante de fiţe cu ast-
fel de delicatese. Bucătari vestiţi şi proprietari de loca-
luri s-au implicat în această campanie de sănătate pu-
blică, într-un mod care promite rezultate spectaculoa-
se. Jamie Oliver, pe de altă parte (a globului) îşi continuă 
minunata misiune educaţională, învăţându-i pe micuţii 
englezi să identifice o vânătă. 

Eu zic că românii s-au obişnuit deja cu îndemnul tv 

de a nu mânca sărat sau dulce în exces şi de a se hidrata 
cu doi litri de apă zilnic. Şi că s-ar putea trece de-acum 
pe o campanie naţională de conştientizare a avantaje-
lor consumului de legume. 

Îmbucurător este totuşi faptul că, şi fără acest în-
demn, tot mai mulţi români încep să renunţe, în jurul 
vârstei de 35 de ani sau chiar mai devreme, la consu-
mul de carne sau să fie mai selectivi cu sursa proteinei 
animale. Şi aceasta nu numai din motive de protecţie a 
animalelor, ecologice ori de alterare a sănătăţii. Ci pur 
şi simplu pentru că sunt mai informaţi şi mai dornici 
să consume hrană cu un conţinut cât mai redus de to-
xine. 

Pe când oare şi la noi prima măcelărie de legume? 
Oare ar prinde? Cum ar suna “două cotlete de dovlecel, 
două şniţele de conopidă, un kilogram de legume toca-
te pentru sărmăluţe”, dacă tot nu putem renunţa la de-
numirile legate de carne? Apetisant. 

 > www.catchy.ro - nouă ne pasă!

Măcelăria de legume

A treia NU poveste 
De ce urâm femeile


