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Încă o Zi Naţională câinoasă. O vreme 
să nu-l dai pe Nicolae Popa afară 
din Indonezia, darămite să mergi cu 
copiii la parada militară! Iar a bătut 
crivăţul voios prin mantale şi soldaţii 

au tropăit alegru prin zloată. Blindatele 
au împroşcat frumos cu noroi pe cei câţiva 
spectatori zgribuliţi de pe margine. Din pomii 
pleşuvi de la şosea, ciorile n-au apucat să se 
salute entuziast cu zburătoarele de fabricaţie 
sovietică, care au reuşit, până acum, să evite 
ogoarele patriei. Astea din urmă nu s-au 
ridicat de la sol din cauza vremii nenorocite. 
Straşnică sărbătoare! Stăm în casă lângă 
calorifer şi ne urăm La Mulţi Ani PRO TV! 
Alţii au fost mai norocoşi: americanii pe 4 

iulie, francezii pe 14 iulie, italienii pe 2 iunie, 
portughezii pe 10 iunie, belgienii pe 21 iulie, 
olandezii pe 30 aprilie, suedezii pe 6 iunie, 
când e cald şi bine, de-i prieşte omului. 
Nici nemţii nu stau rău, cu 3 octombrie. Şi 
exemplele din cultura generală şi de pe google 
pot continua. 
Numai nouă trebuia să ne stea sărbătoarea în 
gât! Aferim, Iliescu, mulţam frumos şi pentru 
asta! 
După 1989, când s-a pus problema stabilirii 
noii zile naţionale, orice om sănătos la 
cap, neîndobitocit excesiv de comunism, 
se aştepta să se revină la istoricul 10 Mai, 
care, vorba cântecului, “ne-a dat Domn, 
Ţară şi Regat”. Pe 10 mai 1866, Carol I 
a fost înscăunat Domn al Principatelor 
Române. Pe 10 mai 1877, acelaşi Carol 
I a proclamat oficial Independenţa de 

stat a României, după ce, cu o zi înainte, 
ministrul de externe Mihail Kogălniceanu 
o anunţase în Parlament. În fine, la 10 mai 
1881, Carol I a fost înscăunat primul Rege 
al României şi încoronat cu coroana de fier, 
făcută din tunurile capturate în Războiul 
de Independenţă. Nu erau acestea momente 
suficient de istorice şi de patriotice pentru a 
restaura Ziua Naţională? 
Numai că dezbaterile despre noua zi 
naţională a României s-au suprapus peste 
perioada în care Regelui Mihai i se interzicea 
să revină în ţară. Când ultimul şef de stat 
supravieţuitor al celui de-al Doilea Război 
Mondial era fugărit de haidamacii lui Iliescu 
pe şoselele patriei. Era vremea consolidării 
noii puteri emanate. Experimentatului 
politruc moscovit, târşit în mâncătorii de 
cadre, i-a fost clar că nu trebuie să cedeze 

un pas. Partidul bolşevic îl învăţase că 
orice slăbiciune poate fi fatală în lupta 
cu duşmanul de clasă. Nu o punte peste 
comunism şi restabilirea legăturilor cu 
trecutul, ci continuitate cu comunismul, 
trecerea lină şi înaintarea neabătută spre 
perestroika. Aceasta era misiunea! Tot ce era 
legat de Regalitate, de Casa Regală trebuia 
de aceea demonizat. Aşa s-a ajuns şi la 
monstruozitatea actualei steme naţionale, 
în care vulturul a fost chelit de coroană, spre 
disperarea tuturor specialiştilor în heraldică. 
Cum 23 August sau 1 Mai erau chiar prea de 
tot, prea cusute cu aţă roşie, cum puciul din 
22 Decembrie era în dispută cu martiriul 
din 21 Decembrie şi alegerea ar fi ridicat 
probleme de legitimitate, s-a ajuns la  
1 Decembrie, o sărbătoare care nu deranja 
pe nimeni. Dimpotrivă, era numai bună 

pentru reactivarea privighetorilor neamului, 
rămase orfane fără ilustrul Popou, ciuruit în 
Evenimente, şi sinistra lui soţie. 
Aşa ne-a căpătuit Iliescu, peste toate belelele, 
şi cu o zi naţională siberiană. Ca să ţinem 
minte de unde ni se trage.

Anul I Numărul  34 
săptămânal independent 
apare în fiecare vineri

Se ascute lupta 
pentru SMG

Doru	Dragomir																																																				
George	Damian

La Întâlnirile Ziuaveche.ro, Ion Cristoiu 
le-a răspuns intelectualilor care,  
printr-o scrisoare deschisă, l-au acuzat 
că a făcut apologia legionarismului la 
emisiunea „Profesioniştii” de la TVR, a 
Eugeniei Vodă:

 „Faptul este absolut mărunt, a fost o 
emisiune despre viaţa mea, Eugenia Vodă 
(…) m-a întrebat ce părere am de Corneliu 
Zelea Codreanu ca pe un om care nu nu-
mai că a vrut să scrie o carte, dar am şi pu-
blicat chiar documente despre Corneliu 
Zelea Codreanu. Şi i-am spus că sunt un 
admirator al lui Corneliu Zelea Codrea-
nu pe o dimensiune, dimensiunea anti-
corupţiei, n-am găsit nici un document 
în arhivele Siguranţei că ar fi fost corupt, 
că a introdus onoarea într-o lume politi-
cianistă în care nu a existat onoare şi că a 
rezistat cântecelor de sirenă ale lui Carol  

al II-lea, am şi publicat o scrisoare a lui, 
în premieră, în care îi răspunde lui Carol  
al II-lea că nu vrea să vină în audienţă, 
deşi Carol încerca să-l aducă la putere”. 

Despre viaţa politică de la noi, celebrul 
jurnalist spune că „nu conţine în dome-
niul faptelor nimic. Noi avem o viaţă poli-
tică alcătuită numai din declaraţii”.

După Ion Cristoiu, Elena Udrea este ti-
pul de om politic care va cădea tot timpul 
în picioare, iar Adrian Năstase suferă de 
sindromul ”Traian Băsescu”.

„Clasa politică trăieşte într-un bordel. 
Cum trăim de fapt toţi. Trăieşte într-un 
perimetru, hai să-i spunem descris între 
Casa Scânteii, Palatul Victoria, Cotroceni, 
Palatul Parlamentului, şi are impresia că 
tot ce se întâmplă în spaţiul ăsta este fun-
damental, deci ei sunt buricul pământu-
lui”, mai susţine Cristoiu.

 “Eu când îl văd pe domnul Crin Anto-
nescu sau pe domnul Victor Ponta încer-
când să-l imite pe Traian Băsescu la replică 
îmi dau seama că este o prostie. Replica lui 
Traian Băsescu nu poate fi imitată, pentru 
că ea vine cu tonul şi cu personalitatea”. 

Creatorul Evenimentului Zilei cre-
de că singurul concurent al online-ului 
este un săptămânal. Însă, chiar dacă i  
s-ar propune nu l-ar face „pentru că pa-
tronii de presă au ajuns într-o fază care 
depăşeşte orice limită. Toţi cei care criti-
că fenomenul mogulizării vorbesc despre 
comenzile politice. Este mult mai grav, 
mogulii au devenit directori de gazetă”.   
 >	paginile	04-05

Ion Cristoiu:  
Nu	pot	să	îl	judec		
pe	Zelea	Codreanu...	

Aproape toată conducerea Minis-
terului Apărării Naţionale a fost avan-
sată de preşedintele Traian Băsescu. 
Şefii serviciilor secrete din armată, 
unul dintre locţiitorii şefului Statului 
Major General şi şefii categoriilor de 
forţe ale armatei au mai primit câte o 
stea de general. 

Ploaia de stele care s-a revărsat pe 
umerii militarilor readuce în atenţia 
opiniei publice jocurile de culise care 
se fac pentru nominalizarea persoa-

nei care va ocupa funcţia de şef al Sta-
tului Major General începând cu data 
de 1 ianuarie 2011. 

În câteva zile, la Palatul Cotroceni, 
se va decide cine va prelua frâiele Sta-
tului Major General. Amiralul Gheor-
ghe Marin urmează să predea ştafe-
ta unuia dintre actualii subordonaţi. 
Sunt şapte candidaţi şi vom avea un 
singur câştigător. În interiorul arma-
tei se fac pronosticuri şi se aşteaptă o 
decizie înţeleaptă. >pagina	07

Buyology 
Copilul-ŢINTĂ!	

Alăturarea din titlu ar trebui să dea frisoane. Ea a 
devenit, însă, încă de la sfârşitul deceniului şase al 
secolului trecut, un concept de marketing care tinde 
să se banalizeze. După cum banale au devenit titluri 
de lucrări de specialitate cum ar fi: „The Great Buying 
Machine – Capturing Your Share Of The Multibillion 
Dollar Tween Market”. Halca din care tu, întreprinzător, 
erai învăţat cum să îţi iei partea se referea la piaţa copiilor  
şi adolescenţilor între 8 şi 12 ani. >pagina	02

gEopoliTiCĂ 
Rebusul	coreean	

De ce ţipă un om la fratele său, când acesta se află 
chiar lângă el? Probabil pentru că simte cât de departe, 
de convingerile sale, este semenul lui. Care gândeşte 
altfel. Şi vrea să trăiască într-un mod diferit. Aceasta 
pare a fi explicaţia încremenirii în proiect a echipelor 
care îi consiliază pe cei doi preşedinţi coreeni. Amândoi 
pretinzând că servesc interesul naţional. Cel din Phenian, 
dorind unirea naţiunii coreene sub stindardul partidului 
comunist. Cel din Seul, visând reunificarea prin alinierea 
întregului popor coreean la valorile democratice ale unei 
societăţi de tip occidental. >pagina	03

‘N-are importanţă, şi dacă o să vină 
Apocalipsa, jurnaliştii şi comentatorii 
tot despre Traian Băsescu o să 
discute, dacă a ţinut o cuvântare, 
dacă a mers cu maşina, dacă a înotat, 
dacă cheleşte. Nu este firesc 

’
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Buyology   
Ştiinţa manipulării consumatorului 
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Alăturarea din titlu ar trebui să dea frisoane. 
Ea a devenit, însă, încă de la sfârşitul 
deceniului şase al secolului trecut, un concept 
de marketing care tinde să se banalizeze. 
După cum banale au devenit titluri de lucrări 
de specialitate cum ar fi: „The Great Buying 
Machine – Capturing Your Share Of The 
Multibillion Dollar Tween Market”. Halca 
din care tu, întreprinzător, erai învăţat cum 
să îţi iei partea se referea la piaţa copiilor  şi 
adolescenţilor între 8 şi 12 ani.

Strategiile de marketing care îi vizează 
pe copii devin tot mai rafinate, pe măsură ce 
schimbări tot mai dramatice intervin în viaţa 
familiei, acolo unde începe educaţia. Or, fami-
lia modernă este pe cale să devină foarte dife-
rită de modelul tradiţional din urmă cu doar  
20-30 de ani. Formula: mamă, tată şi mai mulţi 
copii este din ce în ce mai rară. Scăderea ame-
ninţătoare a natalităţii a devenit un sindrom 
implicit al dezvoltării economice. Într-un stu-
diu din 2006, „Le marketing et les enfants”,  
Cecile Provenzano rezumă cauzele modifică-
rilor familiale:

1. emanciparea femeii
Studiile prelungite, tentaţia independenţei 

materiale şi a unei cariere profesionale amâ-
nă dorinţa femeii moderne de a deveni mamă. 
„Femeia de carieră” îşi planifică maternitatea 
undeva după 30 de ani. Chiar şi într-un spaţiu 
mai conservator, cum este cel rural românesc, 
prioritatea maternităţii este înlocuită de prio-
ritatea găsirii unui loc de muncă, de preferin-
ţă „în afară”.

2. concubinajul se substituie căsă-
toriei

Societatea contemporană percepe tot mai 
mult căsătoria ca pe o instituţie perimată. Asis-
tăm la declinul valorilor instituţionale  şi tradi-
ţionale ale căsătoriei. „Ne este foarte bine aşa, 
ce nevoie avem de o hârtie?” O frază care a deve-
nit deja clişeu. Familia, întemeiată înainte vre-
me, la căsătorie, se întemeiază acum la naşte-
rea unui copil. Copilul fondeză familia. De aici 
rolul său tot mai important în casă. Rol pe care 
marketingul îl exploatează din plin.

3. explozia gospodăriilor
Creşterea nivelului de trai a făcut să scadă 

numărul generaţiilor care locuiesc sub acelaşi 
acoperiş. Copiii părăsesc la vârste din ce în ce 
mai fragede casa părintească pentru a-şi dura 
propriul cămin. Rolul bunicilor ca element con-
servator în viaţa nepoţilor scade, fapt care acce-
lerează „emanciparea” şi „modernizarea”.

Aceşti trei factori duc la scăderea natali-
tăţii şi la „valorizarea copiilor”. Numărul mic 
de copii în familia modernă face să crească ro-
lul acestora printre membrii căminului. Cinic 
spus, creşte numărul de speranţe pe cap de co-
pil. Copilul este privit ca o investiţie pe termen 
lung. Prin urmare, el tinde să devină o persoa-
nă din ce în ce mai importantă în familie. Vo-
cea sa este tot mai ascultată. Iar influenţa sa la 
cumpărături, în consumul familiei, devine co-
vărşitor. Aşa se face că peste trei sferturi din-
tre deciziile de cumpărare ale familiei sunt in-
fluenţate de copil. Mai mult, influenţa copilu-
lui depăşeşte cadrul strict familial, acţionând 
şi asupra rudelor mai îndepărtate sau a priete-
nilor. Cu atât mai mare este influenţa copilului  
într-un cămin monoparental. Mai ales asupra 
mamei singure, influenţa sa este hotărâtoare.

Mathieu Vialettes („Le marketing cible les 
enfants”) introduce chiar conceptul de „Copil 
Rege”. El citează un studiu realizat de compa-
nia Walt Disney asupra unui eşantion format 
din copii de 8-10 ani, cu răspunsuri la întreba-
rea „Ţin seama părinţii de sfaturile tale la cum-
părături?”. Iată sinteza rezultatelor:

-câteodată – 57%
-depinde de produs şi de preţ – 28%
-deseori - 8%
-niciodată – 4%
-totdeauna – 3%
Tocmai această influenţă îl transformă pe 

copil, de la o vârstă fragedă, într-o ţintă predi-
lectă a agenţilor de pe piaţă. Ba chiar într-una 
triplă. Potrivit lui Isabelle Muratore („Le mar-
keting et les enfants”), comercianţii văd trei co-
pii într-unul singur: 

-copilul care consumă
-copilul care influenţează procesul de cum-

părare al altora 
-copilul care va deveni consumator matur, 

dar ale cărui habitudini şi reflexe comerciale 
trebuie inculcate încă de acum.

Iată	câteva	dintre	strategiile	
de	marketing	folosite	în	
„ţintirea	copiilor”

1. Hărţuirea verbală a părinţilor
Altfel spus cicăleala. Experţii în marke-

ting mizează pe infinita putere de persuasiune 
a copiilor asupra părinţilor. Anne Sutherland 
şi Beth Thomson, în lucrarea lor „Kidfluence”, 
disting două feluri de hărţuiri: de perseveren-
ţă şi de importanţă. Prima se referă, pur şi sim-
plu, la bătutul la cap al părinţilor până ce aceş-
tia, sătui, cedează nervos şi cumpără. A doua, 
mult mai subtilă şi mai eficientă, mizează pe 
dorinţa părinţilor de a le oferi copiilor tot ce e 
mai bun, combinată cu sentimentul lor de vi-
novăţie pentru prea puţinul timp petrecut în 
familie.

2. Psihologia şi marketingul
Contra unor sume fabuloase, companiile 

obţin serviciile experţilor în psihologia juveni-
lă pentru a avea acces la cunoaşterea profundă 
a nevoilor emoţionale, sociale şi legate de vâr-
stă ale copiilor. Bazându-se pe studii aprofun-
date care analizează comportamentul, creaţii-
le artistice, imaginarul, ba chiar şi visele copi-
ilor, companiile dezvoltă strategii de piaţă din 
ce în ce mai sofisticate pentru a-şi atinge ţin-
ta juvenilă. Ca reacţie la utilizarea psihologi-
lor în marketingul care-i vizează pe copii, un 
grup american de specialişti în sănătatea men-
tală a adresat în 1999 o scrisoare către Ameri-
can Psychological Association, cerând ca ase-
menea practici să fie declarate în afara eticii. 
Scrisoarea a rămas fără răspuns.

3. Fidelizarea faţă de marcă
În lucrarea sa din 2000, intitulată „No logo 

– La tyrannie de marques”, cercetătoarea ca-
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nadiană Naomi Klein, citată de site-ul www.
media-awareness.ca, face istoria naşterii mar-
ketingului de marcă. Potrivit lui Klein, la mij-
locul anilor 8́0, companii ca Nike, Calvin Kle-
in sau Tommy Hilfiger şi-au fixat ca prioritate 
crearea şi impunerea unei mărci, mai degrabă 
decât promovarea propriilor produse. Mutân- 
du-şi uzinele în regiuni ale lumii cu mână de lu-
cru mai ieftină, ele şi-au redirecţionat sumele 
economisite pentru transmiterea unor mesaje 
puternice. Formula s-a dovedit câştigătoare şi a 
dus la naşterea unora dintre cele mai puternice 
şi bogate multinaţionale din lume.

Specialiştii în marketing încearcă să dez-
volte la copii şi tineri capacitatea de a reţine şi 
recunoaşte marca. Ei speră ca, astfel, să con-
struiască o relaţie-parteneriat pe termen lung 
cu puştii emancipaţi de astăzi. Potrivit cerce-
tărilor efectuate de Center for a New American 
Dream, bebeluşii de şase luni pot să formeze 
imagini mentale ale logo-urilor sau mascote-
lor comerciale. Astfel, se apreciază că fideli-
tatea faţă de marcă poate începe de la doi ani. 
Când ajung la vârsta şcolară, copiii pot recu-
noşte sute de logo-uri.

Dacă până de curând, fidelizarea copiilor 
faţă de propria marcă era, în general, strategia 
marilor companii de fast-food, de jucării sau 
de haine şi încălţăminte, mai nou, şi compani-
ile presupuse pentru adulţi au adoptat aceeaşi 
politică. De vreme ce studiile demonstrează că 
influenţa copilului asupra cumpărăturilor din 
familie merge până la stabilirea destinaţiei de 
vacanţă sau a maşinii, reacţia pare justificată. 
Astfel, site-uri ca Airbus sau Boeing afişează jo-
curi video şi puzzle-uri. Iar firme prestigioase 
de automobile au desfăşurat campanii pentru 
produsele destinate familiei, precum Peugeot 
806, 807, Citroen C8 sau Fiat Ulysse, sub vari-
ante ale sloganului „Maşina pe care copiii o re-
comandă părinţilor”. Aşa s-a ajuns ca influen-
ţa copiilor asupra familiei să determine alege-
rea unor produse de peste 25.000 de euro. Iar 
reviste precum Time, Sports Illustrated sau Pe-
ople au lansat ediţii pentru copii şi adolescenţi, 
în care au promovat automobile, lanţuri hoteli-
ere sau linii aeriene.

4. Marketingul viral
Acesta este un concept nou, prin care se în-

cearcă descoperirea celor mai „cool” copii din-
tr-o comunitate şi a-i determina să poarte sau 
să utilizeze produsele tale. Se mizează, astfel, 
pe influenţa liderilor de opinie asupra grupu-
lui din care fac parte. Mesajul e simplu: dacă ei 
sunt „cool”, atunci şi ceea ce poartă sau folo-
sesc ei este „cool”. Această strategie foarte sub-
tilă şi eficientă, se mai numeşte şi „marketing 
de stradă”. Deşi se pretează cel mai bine inter-
netului. Tinerii promotori internauţi infiltrea-
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ză forumurile de discuţie şi impun noutăţi şi 
tendinţe în muzică, îmbrăcăminte etc.

5. Marketingul în şcoală
Până de curând, şcoala era un loc unde co-

pilul era ferit de atacul publicităţii. Nu mai este. 
Nevoia de bani a unităţilor şcolare şi ofertele de 
parteneriat, avantajoase din punct de vedere 
material, făcute de companiile dornice să pe-
netreze un mediu extrem de propice insemi-
nării publicitare, au făcut din şcoli unele din-
tre cele mai vânate medii de către marile firme. 
Pentru acestea, şcolile prezintă avantaje imen-
se. Elevii sunt un grup relativ omogen, astfel 
că penetrarea mesajului este uşurată. Partici-
parea cadrelor didactice la difuzarea şi imple-
mentarea mesajului publicitar nu face decât să 
sporească autoritatea şi, prin urmare, eficien-
ţa mesajului.

Parteneriatele firmelor cu şcolile sunt din-
tre cele mai diferite: de la dotările gratuite cu 
tehnică de calcul, birotică sau mobilier până la 
parteneriate în campanii de sănătate sau edu-
caţie. Deseori, asocierea firmei cu obiectivul 
campaniei este ilar, dar asta nu-l face mai pu-
ţin eficient. Bunăoară, Pizza Hut oferea anii tre-
cuţi, în Canada, un cupon egal cu o pizza gra-
tuită fiecărui copil care îşi îndeplinea norma 
la cărţile citite. Sau Kraft, care dăruia fiecărui 
elev câte o trusă sanitară plină cu dulciuri, în 
cadrul campaniei şcolare de alimentaţie sănă-
toasă.

6. Internetul
Specialiştii de marketing care ţintesc  

copiii văd internetul ca pe „terenul de vână-
toare perfect”. Întâi, pentru că acesta face deja 
parte din cultura tinerilor. Internetul intră în 
viaţa copiilor, odată cu calculatorul primit 
(sau accesat) la vârste din ce în ce mai fragede 
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şi ocupă un timp important în viaţa lor cotidi-
ană. Apoi, pentru că părinţii nu pot suprave-
ghea suficient traseele de navigaţie ale odras-
lei; oricâte condiţionări şi parole ar pune pă-
rintele, libertatea de navigaţie este uriaşă. Iar 
publicitatea pentru copii nu este reglementa-
tă pe internet. În fine, prin internet, firmele 
pot culege de la tineri date personale extrem 
de valoroase, pe care le folosesc în viitoarele 
campanii de racolare şi fidelizare.

7. Divertismentul pentru adulţi
Avem aici de a face cu o tehnică foarte per-

fidă a experţilor de marketing: atracţia lucrului 
interzis. Un raport al Comisiei Federale pentru 
Comerţ din Statele Unite, citat de site-ul www.
media-awareness.ca, arată că industria cinema-
tografică, industria muzicală şi cea a jocurilor vi-
deo îşi fac în mod regulat publicitate, la produ-
sele violente sau cu conţinut sexual, în rândul 
copiilor şi adolescenţilor. Comisia a studiat 44 
de filme rezervate adulţilor şi a descoperit că 
80% îi vizau pe copiii de sub 17 ani. Planurile 
lor de marketing includeau publicitate televi-
zată la orele de audienţă ale tinerilor. Într-unul 
dintre aceste planuri se putea citi: „Obiectivul 
nostru este de a vâna clientela adolescenţilor 
şi de a ne asigura că fiecare tânăr între 12 şi 18 
ani va fi expus acestui film”. Muzică eticheta-
tă „cu conţinut explicit” îi ţintea pe tineri prin 
intermediul unei vaste campanii publicitare, 
difuzate pe spaţiul celor mai populare emisi-
uni pentru tineret de radio şi televiziune, pre-
sa scrisă şi internet. Studiul a mai demonstrat 
că printre firmele producătoare de jocuri vi-
deo studiate, 70% îşi făceau regulat publicita-
te la jocurile pentru adulţi în rândurile copii-
lor. Planurile lor de marketing prevedeau inser-
turi publicitare în media frecventate masiv de 
adolescenţi.

8. Televiziunea
E considerată de specialişti cel mai eficient 

mijloc de publicitate în rândul copiilor. De ce? 
Pentru că puştiul o percepe ca pe un spectacol 
în sine, deseori mult mai atractiv decât progra-
mul obişnuit. Umorul, desenele animate, cân-
tecele, prezenţa animăluţelor simpatice sau a 
eroilor favoriţi îi fascinează pe copil de la vâr-
ste foarte fragede. Logo-urile, semnalele so-
nore, replicile caracteristice unei mărci se in-
tegrează de mic în personalitatea sa, pregătind 
fidelizarea. Sociologul Elisabeth Baton-Herve 
a fost prima care a tras un semnal de alarmă 
asupra folosirii desenelor animate în spoturi-
le publicitare. În urmă cu 3-4 ani, televiziunile 
româneşti difuzau fără probleme un spot pen-
tru margarina Delma, în care un simpatic per-
sonaj animat arunca din coşul unei gospodine 
aflate într-un supermarket şunca şi caşcavalul, 
înlocuindu-le cu margarina respectivă, cu gust 
de şuncă şi caşcaval. 

Suedia a fost prima ţară care a interzis în 
2001 publicitatea televizată (la jucării, hai-
ne, alimente etc) pentru copiii sub 12 ani. Mai 
mult, a interzis prezenţa în spoturi a eroilor sau 
personajelor din emisiunile pentru copii. A fost 
interzisă şi prezenţa copiilor actori. De aseme-
nea, au fost interzise elementele tematice lega-
te de copilărie: râsete sau voci de copii etc. Ini-
ţiativa suedeză a fost preluată de Grecia, Portu-
galia, Marea Britanie, Ţările de Jos şi Danemar-
ca. Acestea au promovat o iniţiativă de interzi-
cere, la nivelul Uniunii Europene, a publicităţii 
televizate pentru copiii de sub 12 ani. Demer-
sul a fost blocat de un lobby furibund al firme-
lor vizate. S-a mers până acolo încât s-a invocat 
dreptul copilului la publicitate. 

Pentru controlul copiilor-ţintă se dă un răz-
boi nemilos şi fără scrupule, care are ca miză 
sute de milioane de euro anual. Şi lupta de-abia 
a început.

8
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Copilul-ŢINTĂ!



 Rebusul coreean

www.ziuaveche.ro 
Jurnal de Sărindar

online

Vineri 3 decembrie 2010 

GEOPOLITICĂ		
Peninsula fratricidului

cÂnd nu ÎŢi Place un OM, treBuie sĂ Îl suPOrŢi >	PROVERB	COREEAN	

03

Ion Petrescu 
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Titlul nu-mi aparţine. El este 
genericul părţii a patra, din 
cele cinci secţiuni câte are 
volumul scris de Maria şi 
Dumitru Iacob, intitulat, cu 

o fină ironie, „Fondul şi forma - o poveste 
culturală”, publicat la Editura Tritonic.  
 
Iar aceste rânduri nu sunt un laudatio. Ci 
semnalarea efortului a doi comunicatori 
cu audienţă în mediul universitar şi 
tangenţe cunoscute cu lumea militarilor 
români.  

Ei bine, în economia tomului menţionat 
există fragmente antologice. Cel puţin 
pentru cei ce se raportează la  
mediul militar cu atenţie. Nu cu 
persiflări bulevardiere, sau cu  
etichetări ministeriale deloc  
realiste. 
 
Este o pledoarie pentru omenia 
comunicării. Inclusiv în mediul militar. 
Doar pentru militari nimic nu este 
„mai preţios decât sentimentul de a fi 
împreună cu ceilalţi.” În armată acest 
lucru fiind “o condiţie fundamentală 
de existenţă, de existenţă umană şi 
organizaţională.”   Autorii atrag atenţia 

că militarii nu pot activa decât alături 
de cei care le împărtăşesc condiţia, 
misiunile şi privaţiunile. În echipă.  
 
Aşa se naşte camaraderia militară. Care 
nu poate fi anulată printr-un “ordin de 
sus”. Fiind doar condiţia sine qua non 
a spiritului de corp. Cea mai puternică 
armă a oricărui organism militar 
profesionist.  
 
Cum este văzută organizaţia militară 
din interior, când comunicarea este 
deficitară? Maria şi Dumitru Iacob 
răspund cu sintagme cunoscute, fiecare 
cu argumentări ireproşabile: „Suntem o 

adunătură!”, “Suntem o  altă lume…!”, 
“Suntem o castă infailibilă!” 
 
Toate fiind rezultatul unor goluri în 
comunicare. Care dispar acolo unde 
liderii comunităţilor militare probează 
inteligenţă, bună-credinţă şi capacitatea 
de a se raporta la semenii în uniformă ca 
la fiinţe vii, cu trăiri distincte, aşteptări 
diferite şi o acută nevoie a aprecierii 
obiective a lucrului bine făcut.   
 
Cum este privită o comunitate militară 
din exterior, atunci când comunicarea 
este deficitară? 
Autorii nu ezită să formuleze  

răspunsuri temerare: „Sunt nişte... 
primitivi!”, ”Sunt o…gaură neagră!” – ca 
permanentă sursă de cheltuieli,  
“Sunt carnea de tun, de care…avem 
nevoie!”.  
 
Şi exemplele ar putea continua. Toate 
fiind utile oficialilor predispuşi la excese 
verbale, îndeosebi pe micul ecran.  
 
În esenţă, Maria şi Dumitru Iacob oferă, 
cu eleganţă, o consiliere gratuită. Una 
valabilă la toate nivelurile societăţii 
noastre. Sintetizabilă în îndemnul 
”Pentru a nu ucide comunicarea, evitaţi 
tonul ultimativ! ” Ei, aş...

Linia de miră

Un caz – armata, o privire culturală

Ion Petrescu 
ion.petrescu@ziuaveche.ro

De ce ţipă un om la fratele său, când 
acesta se află chiar lângă el? Probabil pen-
tru că simte cât de departe, de convinge-
rile sale, este semenul lui. Care gândeşte 
altfel. Şi vrea să trăiască într-un mod di-
ferit. Aceasta pare a fi explicaţia încreme-
nirii în proiect a echipelor care îi consili-
ază pe cei doi preşedinţi coreeni. Amân-
doi pretinzând că servesc interesul naţi-
onal. Cel din Phenian, dorind unirea na-
ţiunii coreene sub stindardul partidului 
comunist. Cel din Seul, visând reunifica-
rea prin alinierea întregului popor core-
ean la valorile democratice ale unei soci-
etăţi de tip occidental.

Fiecare este susţinut de câte două sta-
te, cu roluri majore în balanţa geopolitică 
a lumii. Coreea de Nord fiind sprijinită de 
China şi Rusia. Coreea de Sud fiind susţi-
nută de Statele Unite şi Japonia. Toate cele 
şase ţări nedorind altceva, din motive to-
tal diferite, decât menţinerea status quo-
ului valabil în ultimele decenii. 

Un ţel subminat de trageri de artilerie 
şi de manevre militare, desfăşurate con-
form principiului “Si vis pacem, para bel-
lum/Dacă vrei pace, pregăteşte-te de răz-
boi.” Vorba vine…

Viziunea rusă

De câte ori se întâmplă ceva într-o zonă 
unde Rusia îşi menţine interesul geopoli-
tic, este mediatizat câte un analist a că-
rui expertiză nu poate fi contestată şi care 
emite semnale publice pentru capitalele 
interesate de viziunea Kremlinului.

Acum, Konstantin Asmolov - cercetă-
tor la Centrul pentru Studii Coreene, din 
cadrul Institutului de Ştiinţe pentru Cer-
cetări în Estul Îndepărtat, patronat de 
Academia Rusă - este cel care a conturat 
optica liderilor ruşi.

Primul mesaj? Un război în peninsula 
coreeană nu va avea un învingător. 

Asmolov recunoaşte că ultimele tensi-
uni declanşate la graniţa dintre cele două 
state coreene au generat cele mai puter-
nice confruntări de ordin militar din ul-
timii 50 de ani. Dar neagă posibilitatea ca 
acest conflict să degenereze într-unul ire-
versibil. 

El susţine că un război este evitabil 
din mai multe motive. Primul fiind ine-
xistenţa unui învingător planificat. Do-
vada? O ierarhie a forţelor militare, după 

criteriul efectivelor armatelor naţionale.  
Astfel, armata nord-coreeană se află pe 
locul patru în lume, cu 1.000.000 de sol-
daţi. Cea rusă  ocupă locul cinci. Iar pe lo-
cul şase se află armata sud-coreeană, cu 
700.000 de militari. 

În timp ce nord-coreenii sunt şi azi do-
taţi cu echipament militar din anii 1970-
1980, fraţii lor din sud beneficiază de cea 
mai modernă tehnică de luptă.

Conform unei prevederi a Tratatului 
de asistenţă mutuală semnat de Coreea de 
Sud şi Statele Unite, dacă Republica Core-
ea va fi atacată, SUA nu numai că vor in-
tra în război de partea sa, dar va şi coman-
da armata sud-coreeană în întregime, ca 
parte a propriilor sale forţe armate. 

Bugetul militar al Republicii Coreea 
este de 25 de ori mai mare decât cel al Co-
reii de Nord, dar aceasta este suspectată 
că ar putea avea deja arme nucleare.  

Konstantin Asmolov afirmă că nici 
SUA, nici Coreea de Sud nu intenţionea-
ză să declanşeze războiul, deoarece ar fi 
devastator. După cum nici statul coreean 
comunist, în pofida declaraţiilor belicoa-
se ale conducerii sale, nu vrea o confrun-
tare militară decisivă, deoarece ar fi sinu-
cigaşă. 

Asmolov mai susţine că, într-un răz-
boi modern, ordinul de a deschide focul 
nu vine de la cel mai înalt nivel. Coman-
danţii de la eşaloanele mici au permisiu-
nea să răspundă situaţiilor nou create şi să 
acţioneze conform instrucţiunilor. 

Bună gluma! Nici măcar în armata rusă 
nu este permis aşa ceva. Iar în cea subor-
donată preşedintelui nord-coreean, aşa 
cum s-a întâmplat şi la incidentele ante-
rioare, nimeni nu este de capul lui. Şi se 
trage doar la ordinul expres al comandan-
tului suprem. 

Aşa că ipoteza cercetătorului rus – “în 
această situaţie, reacţia naturală este să 
tragi primul şi să pui întrebări după…” 
- nu este decât o manipulare. 

Opinie inedită la Tokyo

Un punct de vedere surprinzător a fost 
exprimat, în presa niponă, de Gregory 
Clark, ex-diplomat australian, expert în 
relaţiile Japoniei cu vecinii săi. 

El sensibilizează opinia publică japo-
neză asupra faptului că bombardamen-
tele armatei nord-coreene asupra insulei 
Yeonpyeong, din Marea Galbenă, au o ex-
plicaţie ignorată voit la Seul şi la Washin-
gton DC. 

Insula menţionată se află la sud de Li-
nia Nordică de Demarcaţie/LND, pe care 
Coreea de Sud o consideră frontiera mari-
timă în această zonă.

Numai că LND nu are statut legal, fiind 
impusă arbitrar de comandamentul forţei 
expediţionare a ONU – a se citi al trupelor 
Statelor Unite -, în 1953, la finele războiului 
fratricid dintre cele două state coreene.  

Phenianul nu a recunoscut-o nicioda-
tă. Şi a menţinut propria sa linie de de-
marcare militară, care corespunde mai 
mult legislaţiei internaţionale, deoarece 
este trasată ca o extensie directă a fronti-
erei terestre. De-a lungul timpului, au mai 
fost incidente militare cu pierderi de vieţi 
omeneşti de ambele părţi. 

Bombardamentele recente constituie 
ultima confruntare din lunga listă a con-
flictelor declanşate datorită menţinerii 
unei atitudini tipice Războiului Rece.

Gregory Clark îi face KO pe editorialiştii 
niponi, afirmând că a devenit o practică a 
acestora condamnarea liderului de la Phe-
nian, ca fiind iraţional şi excentric. 

Ei uită însă să menţioneze că toţi in-
terlocutorii japonezi ai liderului comunist 
Kim Jong-il au fost impresionaţi de clarita-
tea şi de inteligenţa opiniilor sale. 

Chiar şi fostul premier Shinzo Abe, la 
revenirea în ţară, după întâlnirea avută în 
2004 cu preşedintele Kim, a recunoscut 
public că acesta a fost raţional pe timpul 
întrevederii bilaterale. 

Compromisul necesar

Ce vrea Kim Jong-il? Se ştie la Casa 
Albă, la Beijing şi, bineînţeles, la Seul. 
Recentul bombardament de artilerie, co-
mandat de la Phenian, ca şi continuarea 
dezvoltării capacităţilor nucleare proprii,  
nu sunt decât eforturi de a atrage atenţia 
SUA, pentru a reveni la masa dialogului. 

Pentru reluarea acestuia pledează vi-
guros şi China. Menţinerea Statelor Uni-
te şi a Republicii Coreea pe poziţia respin-
gerii sale - până când nu vor fi prezenta-
te scuze de Phenian pentru victimele ul-
timului bombardament -, justificabilă pe 
moment, este lipsită de inteligenţă diplo-
matică pe termen lung. 

Asta cu atât mai mult cu cât nimeni nu 
vrea o escaladare a tensiunii dintre cele 
două state coreene. 

Manevrele militare nefiind decât o 
perdea de fum, până când diplomaţii se 
vor aşeza la masa tratativelor - un com-
promis necesar tuturor.
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Ziuaveche.ro: Să începem cu 
participarea la emisiunea Eugeniei 
Vodă de la TVR şi tot scandalul creat 
de afirmaţiile dumneavostră despre 
Corneliu Zelea Codreanu...

Ion Cristoiu: Dacă ar fi să aplic la 
acest fapt instrumentul meu de scena‑
rii, întrebarea mea: ce se ascunde în spa‑
te? Mi‑ar fi destul de greu să răspund, 
deoarece ce surprinde la această în‑
tâmplare este disproporţia dintre fapt 
şi scandal. Faptul este absolut mărunt, 
a fost o emisiune despre viaţa mea, Eu‑
genia Vodă ştiind că am lucrat la o carte 
despre Corneliu Zelea Codreanu şi chiar 
am aici toate dosarele lui de la Siguran‑
ţă, cele 24 de volume, le‑am citit în arhi‑
va SRI, le‑am tras la xerox pe banii mei şi 
le‑am şi fişat şi am vrut să scriu o carte. 
În stilul meu am început, am scris, a ve‑
nit un alt proiect, am renunţat la proiec‑
tul acesta. Ea m‑a întrebat ce părere am 
despre Corneliu Zelea Codreanu ca pe 
un om care nu numai că a vrut să scrie o 
carte, dar am şi publicat chiar documen‑
te despre Corneliu Zelea Codreanu. Şi i‑
am spus că sunt un admirator al lui Cor‑
neliu Zelea Codreanu pe o dimensiune, 
dimensiunea anticorupţiei, n‑am găsit 
nici un document în arhivele Siguranţei 
că ar fi fost corupt, că a introdus onoa‑
rea într‑o lume politicianistă în care nu 
a existat onoare şi că a rezistat cântece‑
lor de sirenă ale lui Carol al II‑lea, am şi 
publicat o scrisoare a lui, în premieră, în 
care îi răspunde lui Carol al II‑lea că nu 
vrea să vină în audienţă, deşi Carol în‑
cerca să‑l aducă la putere. 

Am formulat o teză care şi acum îmi 
place: nu pot să îl judec pe Corneliu Ze‑
lea, Codreanu, pentru că nu a ajuns la 
guvernare. Câtă vreme nu a ajuns la gu‑
vernare, nu pot să pun pe seama lui ceea 
ce a făcut Horia Sima. Am avut la Zig‑
Zag emisiuni chiar cu legionari, deci nu 
era vorba nici despre poziţia lui Codrea‑
nu faţă de evrei, nici dacă a făcut sau nu 
asasinate, era vorba depre o anumită di‑
mensiune. A izbucnit un tărăboi, cu scri‑
sori... Eu cred, dacă ar fi să fac un scena‑
riu, că este ceva care ne scapă nouă, şi 
anume că cea vizată este Eugenia Vodă, 
pentru că, din punctul meu de vedere, 
cine să mă poată chema? CNA? Televi‑
ziunea? Parchetul? Nu există, pentru 
că nu s‑a comis nici o ilegalitate. Şi Eu‑
genia Vodă dacă ar fi chemată la Comi‑
sia de Etică are foarte multe argumen‑
te, de două‑trei ori a spus „nu cumva 
era fanatic?” şi misiunea ei era de au‑
toare de interviu, care nu polemizea‑
ză cu intervievatul, în plus tema emi‑
siunii nu a fost personalitatea pozitivă, 
negativă, complexă sau gri a lui Cor‑
neliu Zelea Codreanu. Era o întrebare  
despre ce văd eu bun în Codreanu.

•

Alo!	Domnu’,	semnează		
şi	mie	scrisoarea	asta

Sau e o mâncătorie undeva, o intrigă 
care o vizează pe Eugenia Vodă, însă eu 
cred că este un lucru mai complicat pen‑
tru că, din câte ştiu, Eugenia Vodă este 
căsătorită cu un evreu şi socrul ei a fă‑
cut chiar lagăr şi, probabil, că este o bă‑
tălie între ei, în interiorul acestei comu‑
nităţi. Dar dincolo de toate acestea ‑ şi 
mă mir că jurnaliştii nu au luat atitudi‑
ne ‑, ceea ce fac domnii aceştia este ab‑
solut inadmisibil, pentru că la un punct 
de vedere se răspunde cu un alt punct de 
vedere. Se puteau scrie articole, eseuri, 
se puteau face emisiuni în care să mi se 
demonstreze mie şi telespectatorilor că 
am bătut câmpii...

Z.V.: Poate că şi aceasta este o cale de 
a polemiza...

I.C.: Această cale cu proteste şi scri‑
sori care sunt semnate de tot felul de nei‑
ca‑nimeni, pe unii dintre ei îi ştiu, au co‑
laborat cu mine şi nu cred că ei ştiu cine 
a fost Corneliu Zelea Codreanu. Nu poţi 
să semnezi o scrisoare de protest împo‑
triva unui om care chiar a studiat proble‑
ma respectivă fără să ştii ceva despre ea. 
Poetese, mătuşi, piţifelnici semnează, e 
un fenomen, eu n‑am semnat niciodată 
scrisori de protest, probabil că este aşa, 
un fel de Twitter... Probabil că e un fel 
de reţea dintr‑asta: Alo! Nu vrei să sem‑
nezi scrisoarea aceasta? Şi el zice: Da, şi 

•

o semnează fără să ştie despre ce este 
vorba. Îmi aminteşte de un scandal din 
1991 pe care l‑am avut cu dl Moses Ro‑
sen, eu scrisesem un articol despre ma‑
reşalul Antonescu anticomunist şi dom‑
nul cu pricina a trimis tot aşa un protest 
şi eu am explicat că eu am trăit cenzura 
comunistă şi orice altă cenzură nu mă in‑
teresează şi mi se pare inadmisibilă. Şi în 
cazul de faţă am studiat prea mult comu‑
nismul şi mai ales stalinismul ca să nu 
condamn folosirea unor mijloace admi‑
nistrative pentru a pune capăt unei dis‑
pute de idei. Am văzut şi multe reacţii ul‑
tranaţionaliste la acest scandal, care ara‑
tă că n‑a făcut bine deloc acest scandal. 
Pentru mine ca scriitor satiric... Dacă vă 
uitaţi la lista aia... e un compozitor, unii 
sunt cu nevestele, alţii au semnat ne‑
veste cu copii, pe unii nu‑i ştiu, pe alţii 
îi ştiu, de exemplu că este o poetesă aco‑
lo, Mariana Codruţ, pe care am lansat‑o 
la Supliment şi cred că în urmă cu jumă‑
tate de an mi‑a trimis o carte cu dedica‑
ţie. Aş vrea s‑o întreb care este problema 
ei... Am înţeles care e problema cu dom‑
nul Katz care este evreu şi probabil şi‑a 
făcut un scop al vieţii din a nu ne lăsa 
să greşim. Dar sunt unii ca Dorin Tudo‑
ran... dacă puteţi să îmi explicaţi şi mie 
ce treabă are Dorin Tudoran cu poves‑
tea asta... Am văzut un domn Mihai Dinu 
Gheorghiu cu care am lucrat la Viaţa Stu‑
denţească, era student şi publica eseuri  
despre marxism, bune de altfel. Dacă aş fi 
director de ziar, aş face o anchetă: ce te‑a 
apucat? Ca să semnezi o scrisoare presu‑
pune un efort... Cine te‑a sunat, ai văzut 

emisiunea, ai citit ceva de Corneliu Zelea 
Codreanu, ce părere ai de Ion Cristoiu, ai 
vreo problemă? Pentru că lista aceea este 
făcută pe principiul: Alo! Domnu’, sem‑
nează şi mie scrisoarea asta.

Şi	I.G.	Duca,	şi	Armand	
Călinescu	au	comis	
adevărate	crime

Z.V: Credeţi că piaţa de idei din 
România riscă să devină monopolul unei 
singure grupări care dă note tuturor?

I.C.: De acord, eu cred că există acest 
monopol al unei grupări, care deţine 
adevărul, ea ştie... Iar în scrisoarea ace‑
ea se spun foarte multe prostii din punct 
de vedere istoric, precursor al Holoca‑
ustului... Mişcarea Legionară nu a fost 
condamnată la Nurnberg, nu are nici o 
legătură, aş putea să le ţin o lecţie că, 
de fapt, Hitler nu a avut deloc încredere 
în Codreanu, că el nu avea nevoie de un 
nebun, el era mai romantic, aşa... Hitler 
a colaborat cu Carol al II‑lea, dovadă că 
ei mare lucru nu au făcut după ce a fost 
asasinat. Aş putea să discut despre fap‑
tul că totuşi mai ticălos a fost Armand 
Călinescu, care în calitatea lui de minis‑
tru de interne a practicat teroarea de stat 
împotriva Mişcării Legionare. Actul te‑
rorist individual este una ‑ şi probabil că 
din nou o să indignez ‑ nici în cazul lui 
I.G. Duca, nici în cazul lui Armand Căli‑
nescu ei nu au plecat, au rămas acolo. 

Şi I.G. Duca, şi Armand Călinescu au 
comis adevărate crime. Una este că Ar‑
mand Călinescu stătea în birou şi a dat 
ordin ca liderii legionari să fie strangu‑
laţi în pădurea de la Tâncăbeşti, ceea 
ce este o crimă, şi alta este dacă dl Ar‑
mand Călinescu se ducea singur cu pis‑
tolul. Mi se pare o aberaţie, pentru că eu 
cred că putem discuta în România pro şi 
contra şi despre Bin Laden. Este singura 
modalitate în lumea aceasta aşa‑zisă li‑
beră de a dezvălui adevărul. Repet, la te‑
zele mele se putea reacţiona, se puteau 
scrie 5.000 de eseuri şi chiar o carte şi 
poate era mai de folos.

Cel	mai	simplu	este		
de	făcut	un	talk-show		
anti-Băsescu

Z.V.: Tot aţi pomenit de dezbaterea 
de idei, cum vedeţi situaţia presei 
româneşti din ziua de astăzi?

•
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I.C.: Presa românească s‑a întors la 
o perioadă pe care a satirizat‑o Caragia‑
le, poate cel mai mare cunoscător şi co‑
mentator al presei. Pe vremea lui apă‑
reau foarte multe ziare care se numeau 
„Trompeta”: „Trompeta Covurlui” şi tot 
aşa. Ce era o „trompetă”? Era un ziar pă‑
timaş activistic, adică era pe o poziţie 
politică şi în locul ştirilor dădeau edi‑
toriale. Presa din perioada lui Caragiale 
era comică prin ea însăşi. Când era câte 
un moment de bătălie politică, apăreau 
în chenar negru pe prima pagină... Am 
văzut şi acuma, la aniversarea unui an 
de la încheierea mandatului lui Traian 
Băsescu la Antena 3 moderatorii au apă‑
rut în negru... aşa ceva n‑am mai văzut, 
nici în coşmarele satirice... Erau texte 
de genul „Azi este ziua când maghiarii 
au împlântat pumnalul în inima fragedă 
a României”, cam aşa era limbajul. Presa 
se întoarce la acest activism, la această 
implicare emoţională...

Z.V.: Dar de ce se întâmplă aşa? Au 
fost manipulaţi de aşa natură?

I.C.: Nu, ci pentru că aşa este cel mai 
simplu de făcut gazetărie, cel mai simplu 
este de făcut un talk‑show anti‑Băses‑
cu: te duci seara, te aşezi în fotoliu, aduci 
cinci inşi care sunt deja cunoscuţi că trăn‑
cănesc pe tema asta şi poţi să şi dormi. Ăia 
spun, ăia se înjură... ai plecat...

Z.V.: Adică modelul Dan Diaconescu 
care îi lasă pe invitaţi să vorbească?

I.C.: Dan Diaconescu face măcar un 
efort de a găsi un anumit subiect. După 
ce îşi termina emisiunea, pe vremea 
când nu făcea politică, se uita prin zia‑
re, căuta un subiect... Nu, aici în fiecare 
seară nici nu trebuie să te mai gândeşti, 
nici nu trebuie să mai citeşti... Seara ai 
o temă, şi plouă‑ninge, vorbeşti despre 
Traian Băsescu. La Scânteia era prin ́ 88 
sau ́ 89 un tip care înnebunise, lucra din 
anii 5́0 şi atunci el dădea titluri de ge‑
nul „Jos imperialismul anglo‑ameri‑
can” şi pentru că dăduse atât de multe 
titluri forma lui de nebunie era că um‑
bla pe coridoare şi striga titluri. Eu cred 
că oamenii aceştia care 24 din 24 de ore 
vorbesc despre acelaşi lucru, despre un 
om, Traian Băsescu, pe de o parte, fac un 
cult al personalităţii, pentru că întreţin 
numele unui om, şi pe de altă parte, nu 
văd cum de nu le vine greaţă. Eu dacă 
aş fi redactor m‑aş duce la mogul şi i‑aş 
spune: hai să discutăm şi despre altce‑
va, adică nu se poate discuta de dimi‑
neaţă până seara despre acelaşi om, in‑
diferent de ce face el. 

•

•

Nu	pot	să	îl	judec	pe	Zelea	Codreanu	
pentru	că	nu	a	ajuns	la	guvernare

‘Am înţeles care e problema cu domnul Katz care este evreu şi probabil şi-a făcut 
un scop al vieţii din a nu ne lăsa să greşim. Dar sunt unii ca Dorin Tudoran...   
dacă puteţi să îmi explicaţi şi mie ce treabă are Dorin Tudoran cu povestea asta... 
Ion	Cristoiu

’
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Dacă o să vină Apocalipsa, 
comentatorii tot despre 
Băsescu vor discuta

Marea problemă în perioada Ceauşes-
cu nu era că trebuia să scrii bine despre 
Nicolae Ceauşescu, este o prostie, găseai 
elemente şi puteai să scrii inteligent. Ne-
norocirea era că trebuia să scrii la fel, aşa 
cum ăştia vorbesc şi scriu despre Trai-
an Băsescu cu aceleaşi clişee, la un mo-
ment dat te plictiseşti, simţi nevoia unei 
nuanţe. De la Nicolae Ceauşescu eu n-am 
mai întâlnit personalitate care să fie atât 
de cultivată de presă, sigur, negativ, dar 
a devenit o obsesie a presei româneşti. 
Pentru că este comod, te aşezi în foto-
liu şi cei cinci înjură... N-are importan-
ţă, şi dacă o să vină Apocalipsa, jurnaliş-
tii şi comentatorii tot despre Traian Bă-
sescu vor discuta, dacă a ţinut o cuvân-
tare, dacă a mers cu maşina, dacă a îno-
tat, dacă cheleşte. Nu este firesc. 

Şi mai există o implicare emoţională, 
după părerea mea, jurnalistul şi în mij-
locul Apocalipsei nu trăieşte Apocalip-
sa, jurnalistul adevărat transmite: a în-
ceput Apocalipsa, iată faptele. La noi nu 
există. La noi, vine fătuca şi, în mijlocul 
caniculei, gâfâie, trăieşte subiectul. Aşa 
ceva nu există... Când a murit Adrian Pă-
unescu a fost un eveniment, însă nu l-au 
tratat ca pe un eveniment, iei memoriile 
să afli că trăieşte Ioan Toma, fostul prim-
secretar care a răspuns de Cenaclul Fla-
căra, pentru că Cenaclul Flacăra era în-
scris în acţiunile UTC-ului... Şi îl chemai 
pe ăla şi vedeai dacă îşi aminteşte ceva. 
Ăştia s-au îmbrăcat în negru, aruncau 
flori... Jurnaliştii nu participă la eveni-
ment, nici nu bocesc, nici nu râd. Aceasta 
este o mare problemă în defavoarea fap-
telor, a ştirii, a informaţiei. Sau scrii edi-
toriale, toată lumea scrie editoriale pro 
sau contra, nici măcar analize, iei de pe 
agenţiile de presă şi dai un titlu mai ten-
denţios în funcţie dacă eşti pro sau con-
tra, legat de Băsescu, pentru că la ora ac-
tuală toată viaţa politică este întruchi-
pată de un singur om, pentru că numai  
despre el se discută.

Z.V.: Nu mai există acel reporter 
de teren care să aducă în redacţie 
informaţia pură?

I.C.: Azi informaţia pură este foarte 
greu de găsit, urmăresc ziarele şi nu gă-
sesc nimic dincolo de lucrurile furniza-
te de adversari, dosarele, celebrele dosa-
re. Stenogramele nu sunt furate, nu sunt 
scurgeri, s-a dus cineva şi a mituit pe ci-
neva, sunt date. Dovadă că toate steno-
gramele de până acum sunt trunchiate. 
Au publicat ce au primit, nu au zis: ia să 
vedem ce este dincolo. Cum a fost cazul 
acesta cu Corneliu Zelea Codreanu, ni-
meni nu s-a interesat ce este în spate, 
doar nu i s-a ridicat statuie. Apar lunar 
cărţi despre Corneliu Zelea Codreanu, 
este editură specializată, se fac mani-
festări la Tâncăbeşti. Să spunem că aces-
tea poate ar merita reacţia unui ONG de 
apărare împotriva fascismului. Dacă aş 
fi fost director de ziar, m-aş fi interesat 
în legătură cu aceste semnături, pentru 
că fragmentul pe care ei l-au dat, l-au dat 
chiar trunchiat, pentru că eu am spus că 
aşa se explică fascinaţia produsă asupra 
lui Eliade, Cioran şi a tuturor marilor ti-
neri intelectuali de atunci.

Singurul concurent 
al online-ului este un 
săptămânal

Z.V: Dacă astăzi aţi fi în situaţia 
în care să vi se ofere posibilitatea 
financiară să porniţi la drum cu o echipă 

•

•

de jurnalişti, în ce aţi investi: într‑o 
ediţie tipărită sau în new media, în 
internet?

I.C.: Aş investi într-un săptămânal. 
Eu cred că singurul concurent al online-
ului este un săptămânal. De ce? Pentru 
că oricât ne-am strădui, printul nu este 
omorât în sine, printul este omorât de va-
rianta online a printului. Eu nu mai ci-
tesc ziare odată ce le găsesc seara gratis, 
de ce să mă duc să le mai şi cumpăr? Poa-
te că o soluţie ar fi aceasta a online-ului 
plătit. Dar săptămânalul de tip Expres 
Magazin, Zig-zag Magazin, săptămâna-
lul care are de toate, de 60 de pagini, este 
foarte greu de concurat de online. Aceas-
ta ar fi singura cale şi cred că este nevoie. 
Dar paradoxal, nimeni nu vrea s-o facă, 
nici un investitor, pentru că toţi investi-
torii vor sau televiziune sau ziar, pentru 
că prin aceste instrumente pot să con-
troleze viaţa politică. Văd un săptămâ-
nal care are de toate. 

Eu cred că oamenii simt nevoia, la 
sfârşit de săptămână, să citească o sin-
teză. Care ar fi avantajul săptămânalu-
lui? În primul rând, că în cazul unor eve-
nimente ai deja o panoramă, ai o pagină 
întreagă care te lămureşte. După aceea 
ai avea servicii secrete, istorie, religie, ai 
avea şi un orizont mai larg. Oamenii simt 
nevoia să şi citească ceva de gen alma-
nah. Asta presupune că directorul tre-
buie să ştie de toate, şi servicii şi istorie, 
trebuie să ştie şi armată, şi cultură şi zi-
ariştii să fie ziarişti de top care să poată 
face o sinteză pasionantă pentru un eve-
niment din timpul săptămânii. Nu se gă-
sesc investitori pentru aşa ceva, n-am în-
ţeles de ce. 

Nimeni nu vrea, dar chiar dacă mi s-ar 
propune nu aş face, pentru că patronii de 
presă au ajuns într-o fază care depăşeşte 
orice limită. Toţi cei care critică fenome-
nul mogulizării vorbesc despre comen-
zile politice. Este mult mai grav, mogu-
lii au devenit directori de gazetă. O mare 
problemă la trusturile de la noi este că 
peste capul redactorilor-şefi vine mogu-
lul care intervine: ăla să apară, ăla să nu 
apară pe post. Ziarele şi televiziunile au 
devenit nişte jucării ale lor. E un mogul, 
are o amantă şi aia îi spune: nu vreau să 
mai apară aia pe post, nu-mi place că are 
un colier care mă scoate din sărite şi ăla 
o scoate de pe post. S-a ajuns că dau şi ti-
tluri la televiziuni pe burtiere, pentru că 
având bani se cred şi buni. Asta pentru că 
noi nu avem economie de piaţă în presă. 
Pentru că dacă un om investeşte într-o 
brutărie eu nu cred că se duce şi spune 
brutarului cum să facă pâinea. Dar la zia-
re se bagă, pentru că lui puţin îi pasă dacă 
iese un ziar bun sau un ziar prost. Aceas-
ta este problema din punctul meu de ve-
dere. Şi mai dereglează şi buna funcţio-
nare a gazetei prin dubla comandă, pen-
tru că dacă afli că l-a chemat mogulul pe 
X din gazetă şi i-a dat o ştire şi tu nici 
nu ştii, în acel moment s-a terminat toa-
tă redacţia... Este o implicare a lor direc-
tă, ei se joacă... Acum după iahturi, vile, 
asistente, a venit moda hai să ne facem 
un ziar, un site, o televiziune, sigur, mă 
costă, dar mă joc şi eu...

Ca şi Caragiale,  
eu nu scriu pe gratis

Z.V.: Cristoiu.ro în ce stadiu se află?
I.C.: În momentul în care am anunţat 

că vreau să-mi fac blog au fost luate toa-
te domeniile, nu mai găseşti nici un do-
meniu Cristoiu. Au luat nişte băieţi mai 
tineri...

Z.V.: Şi n‑au venit să vă ceară bani?
I.C.: Nu. După aceasta l-am întrebat 

pe Vlad Pufu, care voia să-mi găzduiască 

•

•

blogul, dacă se câştigă ceva şi mi-a spus 
că nu. Iar eu ca şi Caragiale nu scriu pe 
gratis. Caragiale ajunsese că lua măsline 
sau brânză, nici o problemă, cât trebuia 
să-mi daţi, îmi daţi echivalentul. Caragi-
ale nu scria pe gratis şi mi se pare normal, 
din asta trăiesc. Şi atunci am abandonat 
şi pentru că m-aş fi angajat la un trava-
liu care m-ar fi făcut, la un moment dat, 
să mă întreb care este afacerea, pentru 
că teoria mea era că blogul este un jurnal 
care nu se publică după moarte, ci în tim-
pul vieţii. Armand Călinescu, mulţi alţii 
au lăsat jurnale „azi m-am văzut cu ma-
jestatea sa...” Ei, imaginaţi-vă că un om 
politic de la noi ar publica aşa ceva în loc 
de discursuri politice, de exemplu Adri-
an Năstase să spună ce a făcut el, ce nu 
se vede... Şi atunci am abandonat şi este 
încă un proiect mort.

Avem o viaţă politică 
alcătuită numai din 
declaraţii

Z.V.: Aţi vorbit de oamenii politici 
şi de amestecul şi confuzia dintre 
jurnalişti şi politicieni. Cum îi vedeţi?

I.C.: Cred că marea majoritate a oame-
nilor politici, cu excepţia lui Traian Bă-
sescu, care în acest mandat s-a lecuit, dar 
în primul şi el suferea, sunt victimele te-
leviziunilor de ştiri. Ei sunt victime, pen-
tru că întreaga lor activitate nu mai e con-
centrată pe realitate, pe structura în teri-
toriu, pe cetăţean. Întreaga lor activitate 
e cum să apari la televizor cât mai des şi 
atunci agenda lor e făcută în funcţie de 
televiziuni şi de presă. A apărut ştirea sau 
X a declarat nu ştiu ce, el are imediat o re-
acţie, dacă aţi observat asta. Noi avem o 
viaţă politică alcătuită numai din decla-
raţii. Şi viaţa asta politică, evenimente-
le politice din ultimul timp nu conţin în 
domeniul faptelor nimic. În afară de de-
claraţii. Şi atunci se întâmplă în felul ur-
mator: X ţine o conferinţă sau se duce la 
un talk-show. Se duce întâi la Realitatea 
şi după la Antenă. Şi acolo face o decla-
raţie: „Adrian Năstase e aşa şi aşa”.  Fă-
tuca de la televiziune sau de la ziar pune 
imediat mâna pe telefon şi zice: „Dom-
nu’ fost prim-ministru, iată ce a zis des-
pre dvs. X… ”. Da ?! Ăla care nici nu ştie 
şi nici n-a văzut, zice: “Aşa a zis ăsta ? ” şi 
reacţionează şi el. Aşa avem deja războ-
iul a două declaraţii. După o oră mai in-
tră încă două-trei declaraţii. Şi s-a înche-
iat seara şi te întrebi: ”Dar de fapt ce s-a 
întâmplat?”. De fapt nu s-a întâmplat ni-
mic, pentru că au fost nişte declaraţii. 

A doua slăbiciune fundamentală este 
următoarea: comunicarea publică. Pre-
sa pentru marii oameni politici este un 
instrument pentru politică şi nu invers. 
Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că 
avem un lider, un politician care se scoa-
lă dimineaţa şi are, bănuiesc, un consili-
er de presă. Consilierul de presă ce face? 
Îi zice: astăzi va veni preşedintele Siri-
ei. Vă sfătuim să nu faceţi nici o declara-
ţie. Sau vă sfătuim să declaraţi aşa. Sau 
consilierul îi spune: vedeţi că o problemă 
foarte mare acum este aceea cu etnobo-
tanicele. Acum e o dispută în care trebuie 
să ne amestecăm şi noi şi să ne expunem 
punctul de vedere. După, consilierul de 
presă sună la televiziuni şi spune: dom-
nul X, şeful meu, vrea neapărat la emisi-
unea cutare să îl chemaţi dacă se poate, 
că are ceva de spus. Şi atunci, el când se 
duce spune ceva. La noi este invers: sună 
moderatorul pe X şi spune:  “Alo, dl Vic-
tor Ponta, nu vreţi să veniţi în seara asta 
la emisiune la mine?”. “Bine, vin!”, zice 
Ponta. Şi vine la emisiune. Uneori, inter-
vin prin telefon. Mi se pare aberant ca co-
geamite lider de partid să intervină prin 
telefon şi să comenteze dacă plouă afa-

•

ră. Ei au ajuns comentatori! Şi atunci asta 
face ca ei să nu mai transmită ceva fun-
damental electoratului. Deci ei, de fapt, 
sunt comentatori. Sau îşi dau cu părera. 
Şi părerile astea sunt în funcţie de televi-
ziunea la care se duc. Dacă se duc la pos-
tul public sunt mai înţelepţi, aţi văzut. 
Dacă se duc la televiziuni pro-Băsescu, 
acolo sunt şi mai înţelepţi, şi dacă se duc 
dincolo sunt deja isterici. Asta e o mare 
problemă.

Clasa politică trăieşte  
într-un bordel

Z.V.: Practic, clasa politică din 
România traieşte într‑o lume virtuală?

I.C.: Nu, trăieşte într-un bordel. Cum 
trăim de fapt toţi. Trăieşte într-un peri-
metru, hai să-i spunem descris între Casa 
Scânteii, Palatul Victoria, Cotroceni, Pa-
latul Parlamentului, şi are impresia că tot 
ce se întâmplă în spaţiul ăsta este funda-
mental, deci ei sunt buricul pământului. 
Adică, dacă X a făcut o conferinţă de pre-
să şi acolo nu ştiu ce a declarat, ei creea-
ză această impresie falsă, gravă pentru 
un om politic, că şi în Găgeşti-Deal lumea 
se cutremură. Zaharia Stancu avea o ex-
presie: „Ţara de dincolo de Chitila”. Adi-
că „ţara de dincolo de Chitila”, dincolo 
de perimetrul ăsta în care noi avem im-
presia că trăim şi eu am trăit ca jurnalist. 
Aoleu! Iată ce întâmplare, iată ce a decla-
rat ăla, ce a zis ăla, ce a făcut ăla. Şi când 
te duci, vei vedea că ăia de la marginea 
pădurii au alte preocupări. Nu ştiu, pen-
tru mine e modelul Găgeşti-Deal. Dacă 
merge internetul, dacă nu merge apa, da-
că-şi fac o casă, dacă au autorizaţie, dacă 
se duc la Milano sau nu se duc. 

Plecarea la Milano în Găgeşti-Deal e 
aşa cum aş pleca eu, de aici, la Buzău. 
Seara îi auzi pe uliţe pe acolo discutând: 
“Mergem mâine la Roma?”. Eu ca să plec 
la Roma mă pregătesc o lună întreagă! “Şi 
cum mergem, zice el, la Roma?”. “Păi , 
zice, ne vedem în centru că trece unul 
cu un microbuz şi ne duce“. Şi pleacă la 
Roma cu o pungă de plastic. Adică pen-
tru ei Focşani este mult mai departe de-
cât Roma. Deci astea sunt marile preocu-
pări ale marii majorităţi a populaţiei.

Asta e agenda cetăţeanului şi, în tim-
pul ăsta, politicienii se preocupă ce s-a 
zis despre Y, ce mişcări s-au făcut, ce a 
mai zis Traian Băsescu, asta este lege, şi 
Elena Udrea că e pe locul doi şi pe urmă 
e Boc. Şi după asta se întreabă de ce  
pierd alegerile.

Elena Udrea este tipul  
de om politic care va pica 
tot timpul în picioare

Z.V. : Are un viitor Elena Udrea în 
politică?

•
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I.C.: Sunt primul care am descope-
rit-o. Eu am descoperit omul politic din 
Elena Udrea printr-o întâmplare care a 
fost la o emisiune. Şi toată lumea mă în-
treabă de ce am spus că este om politic 
bun. Păi să vă spun de ce. Au dat-o afară 
de la Cotroceni. Eu o criticasem Şi spu-
sesem ceva dur de genul  “Elena Udrea 
îi dă cu sutienul lui Pleşu”. Eram eu în 
faza pamfletară. Foarte interesant. Şi eu, 
în naivitatea mea de scriitor sensibil, mi-
am zis: hai să fac în aşa fel că dacă e un 
om căzut să-l schimb, să-l reabilitez. Am 
chemat-o la emisiune. Şi aici am avut pri-
mele semne de cât de bun om politic este.  
În primul rand, că vorbise cu Oancea (di-
rectorul Antenelor – n. red.) ca o parte a 
interviului de 15 minute de pe Antena 3 
să-l dea pe Antena 1. Numai aşa negoci-
ase. Şi aţi înţeles surpriza mea: eu cre-
deam că e o femeie care se târăşte, care 
era pe moarte. Cum să spun, eu credeam 
că fac un gest romantic, d-ăla de salva-
re frumos, adică uite dom’le un om care 
a căzut în toată presa, vine unul şi îl re-
abilitează. Bun. Foarte interesant a fost 
asta. De ce? Pentru că în acele 15 minu-
te ea avea de transmis celebra întreba-
re, mai ţineţi minte cu Tăriceanu: “Poate 
să ne răspundă domnul prim-ministru la 
întrebarea… “, nu mai ştiu, a fost o între-
bare celebră, era ceva cu Patriciu, când 
s-au întâlnit. Ăsta a fost primul semn. Al 
doilea, începe emisiunea, eu am o fază 
de două-trei întrebări de încălzire Şi i-am 
pus întrebări, cum era la liceu, când? Şi 
o observam. La un moment dat, mi-am 
dat seama că ea nici nu era atentă la ce 
o întrebam eu, pentru că ea era tot tim-
pul cu gândul la planificarea aia, că ea 
are de transmis un mesaj. Dom’le un om 
d-ăsta… un om care teoretic e căzut, te-
oretic era într-o emisiune cu un adver-
sar… ea de fapt m-a folosit pe mine, nu 
eu pe ea. Este din punctul ăsta de vede-
re genul de om politic cinic. Poate că la 
ora actuală are prea mult. După părerea 
mea, e o greşeală. Este prea mult şi prea 
repede, cum v-ar spune Traian Băses-
cu dacă l-aţi întreba, pentru că, am citit 
undeva, Băsescu are o teză mai nouă, şi 
anume că îţi trebuie o experienţă de via-
ţă, de politică. 

Ea are un minister foarte greu, a mai 
luat şi PDL Bucureşti, sper că nu are de 
gând să candideze împotriva dlui Sorin 
Oprescu, că n-are nici o şansa şi atunci 
faci de toate şi nimic. A mai renunţat 
în ultimul timp la acea imagine care i-a 
adus nişte fani ai ei, mai ales tineri băr-
baţi care o admiră pentru felul în care 
umblă, felul cum se îmbracă, o admiră 
din acest punct de vedere. A renunţat 
foarte bine şi la acea celebră invocare a 
lui Traian Băsescu.

 >citiţi interviul integral pe 
www.ziuaveche.ro
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Intel Sandy Bridge, în laptopuri Acer, Lenovo şi Gateway

Cătălin	F.	VĂRZARU	
catalin.varzaru@yahoo.com

Mini a fost votat în 1999 a doua cea mai 
populară maşină din istoria omenirii, 
după Ford T. După această încununare 
şi 40 de ani de viaţă, popularul simbol 
britanic proiectat de sir Alec Issigonis 
a încetat să mai fie fabricat. După 
şapte generaţii s-a transformat dintr-o 
maşinuţă de 850 de centimetri cubi, 
într-un pachet de muşchi germani care 
la faceliftul din 2010 a ajuns la 185 de 
cai putere. O stofă englezească, sub 
care a fost montat un culturist german 
care poartă sigla BMW. A  rezultat 
Mini Cooper S, un mic taur capabil să 
răstoarne munţii, un autobil rapid, 
comod şi, culmea, economic.

Un amic îmi spunea că poţi parca 
un Mini Cooper S lângă un Ferrari fără 
să-ţi fie ruşine. Poate a exagerat un pic, 
dar, cu siguranţă, cred că a avut drepta-
te atunci când îmi zicea că în traficul din 

Bucureşti o maşină cu alură de 
kart, aşa cum e Mini Cooper S, 
dă clasă multor bolizi. Nu m-am 
întrecut cu bolizii, dar cei 185 de 
cai, în varianta overclockată 
din 2010, împinge maşinuţa de 
1.200 kg până la 100 de km/h în 
7 secunde. În plus, curbele, fie 
că vorbim despre un sens gi-
ratoriu sau de serpentine, de-
vin delicioase dacă eşti ama-
tor de senzaţii tari. Maşina stă 
impecabil graţie ecartamentului mare 
în comparaţie cu ampatamentul mic. Şi 
pentru ca senzaţia să fie completă, BMW 
a montat scaune demne de numele de fo-
toliu, cu susţinere laterală şi confortabi-
le la drum lung.

185	de	cai	din	1,6	litri

Cu toate că vorbim despre un sportiv 
pursânge, consumul te-ar duce cu gân-
dul la o maşină energofagă. O medie de 

7,3 litri/100 de km la o vi-
teză 41 km/h este însă o realizare pentru 
un motor de 1,6 litri turbo pe benzină. 
Turbina menţine un cuplu constant de 
260 Nm într-o plajă de turaţie care plea-
că de la 1.600 rot/min şi ajunge la 5.500. 
Cu toate acestea, sunetul îţi dă senzaţia 
de putere sporită abia la turaţii de peste 
4.000 rot/min. Dacă ţii maşina la tura-
ţii ridicate şi zbârnâii prin trafic, ai şanse 
să atingi un consum de 13,5 litri/100 km, 
o cifră bună pentru un propulsor turbo 
pe benzină.

Linie	conservatoare

În afară de modificare motorului, 
BMW a ales să păstreze, chiar şi la mode-
lul 2010, linia introdusă acum zece ani. 
Partea frontală a primit o grilă nouă, cu 
inserţii cromate, un spoiler redesenat, 
capabil să îmbunătăţească punctajul 
modelului la testele EuroNCAP pentru 
pietoni, ornamente noi pentru proiec-
toare şi lumini LED pentru zi.

La interior, au fost înlocuite comen-
zile pentru sistemul de aer condiţio-
nat şi cel audio şi s-a montat o conexi-
une auxiliară şi un cititor de MP3-uri. 
Mini Connected oferă compatibilitate 
cu iPhone şi este capabil să redea fişi-
ere video sau audio şi să afişeze mesa-
je de pe Facebook şi Twitter cu ajutorul 
unei aplicaţii.

Preţul unui Mini pleacă de la 15.960 
de euro cu TVA, în varianta One, şi ajun-
ge la 27.251 de euro cu TVA, în versiunea 
Cabrio Cooper S.

Zilele acestea au apărut câteva 
laptopuri care se pare că au la bază 
noua arhitectură Intel Sandy Bridge, 
iar pe partea grafică au dotare AMD, 
un model ce nu a fost încă anunţat. 

Acer Aspire 5750, un model Gateway 
şi Lenovo IdeaPad Y560P – toate au Core 
i7-2630QM, un procesor în patru nuclee 
de 2 GHz. Nu se cunosc mai multe deta-
lii despre cipuri. Este interesant însă că 
laptopul Acer are actualul Intel HM55 
chipset, în timp ce Gateway are HM65, 
parte a viitoarei platformă de laptop In-
tel Huron River, cu lansare undeva în 
primul trimestru al anului 2011. 

Sandy Bridge are tot procesul de fa-
bricare pe 32 nanometri, dar noua ar-
hitectură are o serie de adăugiri în ve-
derea creşterii performanţei în anu-
mite sarcini media. Noile procesoare 
vor fi probabil disponibile în varian-
te dual şi quad-core. Unele notebook-
uri au şi Mobility Radeon HD 6550 sau 
6570, despre care nu există informaţii 
momentan, dar care probabil vor înlo-
cui seria 5500. 

Sandy Bridge îşi va avea debutul în 
ianuarie la CES, aşa că ne aşteptăm ca şi 
laptopurile şi grafica AMD să fie lansa-
te tot atunci.  >	 Luminiţa	 Niţoiu	 -	
www.playtech.ro

lenovo	
Are	telefon	cu	ecran	
transparent	color	
La aproximativ un an după ce 
Sony Ericsson a lansat primul 
telefon cu ecran transparent, 
Xperia Pureness, Lenovo 
pregăteşte un mobil cu display 
similar, momentan numit S800. 
„Similar”? Mă scuzati... Partea 
chiar frumoasă este că Lenovo 
nu doar copiază ideea Sony 
Ericsson, ci o îmbunătăţeşte 
într-o manieră uimitoare. 
Ecranul transparent al noului telefon va fi capabil 
să redea imagini colorate, spre deosebire de Xperia 
Pureness, limitat la nunaţe de gri. Lenovo S800 a fost 
prezentat la un eveniment de modă sport la Beijing, 
însă publicul l-a văzut doar din mână modelelor, fără a-l 
putea atinge. Se pare că au fost făcute poze şi în cabina 
modelelor, iar telefonul funcţionează, cel puţin aşa 
reiese din imagini. Oricum, dacă vă aşteptaţi la o dată 
de lansare, la un preţ...  mai aşteptaţi deocamdată...  
>	Luminiţa	Niţoiu	-	www.playtech.ro

Asus	
A	pus	preţul	pe	Eee	Note		
Asus a dezvăluit e-readerul Eee Note EA-800, a cărui 
lansare va avea loc în Taiwan chiar 
în această săptămână, iar preţul 
va fi de aproximativ 228 de dolari. 
Dispozitivul foloseşte un ecran 
tactil LCD de 8 inci (20,3 cm), 
cu rezoluţie de 1.024 x 768, aşa 
încât seamănă mai degrabă cu 
un computer decât cu un simplu 
e-reader şi rulează Linux.  
Asus are deja la vânzare Eee 
Reader DR-900, cu ecran de 9 inci 
de tip e-paper, la 390 de dolari. De 
altfel, Eee Note este construit din 
componente standard de PC, care fac dispozitivul mai 
accesibil ca preţ decât Eee Reader. Noul Eee Note are 
o cameră de 2 megapixeli, baterie cu durată de până 
la 13,5 ore în folosire constantă. Spre deosebire, Eee 
Reader poate funcţiona până la două săptămâni între 
reîncărcări. Explicaţia constă în modul de consumare 
a energiei – ecranele LCD folosesc energia pentru 
menţinerea imaginii, în timp ce disply-urile e-paper 
consuma energie doar la schimbarea imaginii. Eee 
Note are un software pentru citirea e-book-urilor, 
scriere, desenare, înregistrarea lecturilor, fotografiere. 
La internet se conectează prin Wi-Fi şi vine la pachet 
cu un conţinut local, oferit prin furnizorii fiecărei ţări. 
Eee Note are 4 GB de memorie flash pentru stocarea 
internă, în timp ce Eee Reader are 2 GB, dar ambele 
dispozitive dispun de slot Micro SD.  După lansarea în 
Taiwan şi în China, Eee Note va ajunge în Europa cel 
târziu la începutul anului 2011.                                                  
>	Luminiţa	Niţoiu	-	www.playtech.ro

XperiA	X8	
Intră	pe	Android	2.1		
Xperia X8 a început să 
primească upgrade-
urile Android 2.1, a 
anunţat Sony Ericsson.  
Ugrade-ul va fi făcut în 
mod gradual de fiecare 
furnizor din ţările în 
care este comercializat 
modelul X8. Nu a fost 
specificată o dată pentru finalizarea actualizărilor, 
întrucât totul depinde exclusiv de furnizorii locali.  
Upgrade-ul pentru X8 este similar celui realizat pentru 
X10 mini şi mini pro, care nu au primit capacitate de 
înregistrare video la 720 p, dar au suport pentru media 
sharing cu televizoare şi, bineînţeles, tot suportul de 
compatibilitate aferent Android 2.1.  Rămâne de văzut 
când va fi realizată trecerea şi la Android 2.2.                   
>	Luminiţa	Niţoiu	-	www.playtech.row		

Mini	Cooper	S,	
putere	germană	sub	
stofă	englezească	



Evaziune fiscală cu vin făcută de Adrian Rădulescu,  
secretar de stat în Ministerul Agriculturii
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onlinevreau să-mi vând acţiunile de la dOmeniile dealu mare – urlaţi  >A.	rădulescu

Doru	Dragomir	
doru.dragomir@ziuaveche.ro

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, 
aproape toată conducerea Ministerului 
Apărării Naţionale a fost avansată de 
preşedintele Traian Băsescu. Şefii serviciilor 
secrete din armată, unul dintre locţiitorii 
şefului Statului Major General şi şefii 
categoriilor de forţe ale armatei au mai 
primit câte o stea de general. 

Înaintările în grad s-au făcut la propune-
rea ministrului apărării şi cu binecuvântarea 
şefului statului. Ploaia de stele care s-a revăr-
sat pe umerii militarilor readuce în atenţia 
opiniei publice jocurile de culise care se fac 
pentru nominalizarea persoanei care va ocu-
pa funcţia de şef al Statului Major General în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2011.

Dar	iată	mai	întâi	decretele	
cu	generalii		avansaţi	cu	
ocazia	Zilei	Naţionale:	

n General-maior, cu două stele, Gheorghe 
Savu, şeful Direcţiei Generale de Informaţii 
a Apărării (DGIA), a fost avansat la gradul de 
general-locotenent, cu trei stele;
n General de brigadă, cu o stea, Marian 

Hăpău, şeful Direcţiei Contrainformaţii şi 
Securitate Militară (DCiSM), a fost avansat la 
gradul de general-maior, cu două stele; 
n General de flotilă aeriană, cu o stea, Şte-

fan Dănilă, locţiitorul şefului Statului Major 
General, a fost avansat la gradul de general-
maior, cu două stele;
n General-maior, cu două stele, Dan Radu-

Ghica, şeful Statului Major al Forţelor Teres-
tre (SMFT), a fost avansat la gradul de gene-
ral-locotenent, cu trei stele;
n General-maior, cu două stele, Ion-Aurel 

Stanciu, şeful Statului Major al Forţelor Aeri-
ene (SMFA), a fost avansat la gradul de gene-
ral-locotenent, cu trei stele; 
n Contraamiral, cu două stele, Aurel 

Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale 
(SMFN), a fost avansat la gradul de viceami-
ral, cu trei stele; 
n Colonelul Gheorghe Ionescu, consilier 

al ministrului apărării, a fost avansat la gra-
dul de general de brigadă, cu o stea; 
n Doi generali de brigadă din justiţia mi-

litară au motive de bucurie şi îşi vor mai adă-
uga o stea pe epoleţii uniformei. Este vor-

ba despre Cezarian Buga, preşedintele Cur-
ţii Militare de Apel, şi Ion Vasilache,  procu-
ror-şef al Secţiei Parchetelor Militare din ca-
drul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, care de la 1 Decembrie au 
fost avansaţi la gradul de general-maior, cu 
două stele.
n Generalul de brigadă, cu o stea, Ion Ale-

xandru a fost avansat la  gradul de general-
maior, cu două stele; 
n Colonelul Nicolae Lupulescu, procuror 

militar în Secţia Parchetelor Militare, a fost 
avansat la gradul de general de brigadă, cu 
o stea.

Toate aceste avansări nu sunt o noutate 
pentru opinia publică. De 20 de ani, la fieca-
re 1 Decembrie, preşedintele României, indi-
ferent că s-a numit Iliescu, Constantinescu 
sau Băsescu, a semnat un teanc de decrete 
cu avansări în instituţiile militare. De fieca-
re dată a fost diferit numai numărul celor care 
deveneau generali sau mai primeau o stea. 

Anul acesta are o semnificaţie aparte, de-
oarece urmează ca în câteva zile, la Palatul 
Cotroceni, să se decidă cine va prelua frâie-
le Statului Major General. Amiralul Gheorghe 
Marin urmează să predea ştafeta unuia dintre 
actualii subordonaţi. ZiuaVeche.ro a prezen-
tat în premieră lista cu potenţiali candidaţi la 

funcţia de şef al Statului Major General. 
Conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 

(art. 32, alin. 5), “şeful Statului Major Gene-
ral este militarul cu rangul de conducere cel 
mai înalt din Armată. El este numit de pre-
şedintele României, la propunerea ministru-
lui apărării naţionale, cu avizul prim-minis-
trului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posi-
bilitatea de prelungire cu până la un an. În 
funcţia de şef al Statului Major General poa-
te fi numit locţiitorul acestuia sau unul din-
tre şefii categoriilor de forţe ale Armatei”. 
Dacă e să ţinem cont de regulamente şi de le-
gea de organizare a MApN, potenţialii candi-
daţi care îndeplinesc condiţiile pentru a de-
veni şef al SMG sunt:
n General-locotenent Dan Ghica-Radu, 

şeful Statului Major al Forţelor Terestre 
n General-locotenent Ion-Aurel Stanciu, 

şeful Statului Major al Forţelor Aeriene
n Viceamiral Aurel Popa, şeful Statului 

Major al Forţelor Navale
n General-locotenent Ştefan Oprea, locţi-

itor al şefului SMG
nGeneral-maior Ştefan Dănilă, locţiitor al 

şefului SMG
În afară de cei cinci generali de mai sus, 

în cursă se află şi generalul-locotenent Teo-
dor Frunzeti, comandant (rector) al Univer-

sităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, care a 
fost şi şef al Statului Major al Forţelor Teres-
tre, şi generalul-locotenent Sorin Ioan, şeful 
Reprezentanţei Militare a României la NATO 
şi UE, care a fost şi el la conducerea Statului 
Major al Forţelor Terestre.

Sunt şapte candidaţi şi vom avea un singur 
câştigător. Teoretic, dintre aceştia. Practic, 
având în vedere că trăim în România, e po-
sibil orice. Dacă în urmă cu vreo doi ani se ve-
hicula cu insistenţă numele generalului Stan-
ciu ca posibil urmaş al amiralului Marin, şan-
sele acestuia s-au diminuat mult după mai mul-
te gafe ale aviatorului care a vrut cu orice preţ 
să-şi ia brevetul de navigator la o vârstă înain-
tată şi a făcut practică la bordul unui avion de 
transport strategic care efectua o misiune de 
luptă în Afganistan. Numai că, la una din şe-
dinţele de bilanţ ale armatei, Băsescu a anun-
ţat cu jumătate de gură că viitorul şef al SMG  
va fi un aviator. Aşa se face că unii şi-au adus 
aminte de spusele preşedintelui şi dacă au 
văzut că Stanciu nu prea mai e în cărţi, au 
propulsat un alt aviator la vârful conduce-
rii SMG, pentru a exista un candidat şi din 
arma aviaţie. Aşa se face că de la 1 ocotmbrie 
2010,   proaspătul şi tânărul general-maior  
Ştefan Dănilă a fost numit locţiitor al şefului 
SMG.

În	interiorul	armatei	se	fac	
pronosticuri	şi	se	aşteaptă	o	
decizie	înţeleaptă	

Alegerea lui Dănilă va naşte cotro-
verse. Una va fi legată de faptul că dacă 
va fi uns şef al SMG va avea în subordi-
ne generali cu mai multe stele decât el.  
Ar mai fi o soluţie: preşedintele să-i mai dea 
o stea pe 1 ianuarie 2011, ca să îl pună pe pi-
cior de egalitate cu cei care sunt deja gene-
rali-locotenenţi. Dar ar fi o premieră mondi-
ală ca un general să fie avansat de două ori la  
un interval de o lună, chiar dacă lunile sunt 
în ani diferiţi (decembrie 2010-ianuarie 2011 
n.a.).

Ce-i rămîne şefului statului în această si-
tuaţie: să aleagă între  generalii Teodor Frun-
zeti, Ioan Sorin, Dan Ghica Radu sau Ştefan 
Oprea. Câţiva dintre ei au experienţa teatre-
lor de operaţii din Afganistan şi Irak şi, mai 
mult, s-ar putea bucura de respectul subordo-
naţilor, deoarece toţi au urcat în ierarhia mi-
litară trecând prin aproape toate funcţile de 
conducere din armată. 

Stimaţi cititori, care credeţi că va fi ale-
gerea conducătorului suprem al forţelor ar-
mate?

Roland	Cătălin	Pena	
catalin.pena@ziuaveche.ro

”Bun îi vinul ghiurghiuliu/Cules 
toamna prin târziu”… Eh, frumos 
cântec, măiastră interpretarea 
Mariei Tănase.

Mă aflam prin Piaţa Obor, sâm-
băta trecută, pe la ora 11.00, după 
cumpăraturile necesare unei gos-
podării în weekend. În parcarea din 
faţa pieţei, undeva pe lângă liniile 
de tramvai de pe strada Ziduri Moşi, 
câţiva muşterii dădeau târcoale pe 
lângă o furgonetă cu însemnele „DO-
MENIILE DEALU MARE – URLAŢI”.  
Şi-mi zic: ”Ia hai să văd ce licori 
vând angajaţii domnului Adrian 
Rădulescu (foto, medalion), secre-
tar de stat în Ministerul Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rurale (MADR)”. 
Căci dânsul este acţionar la firma ce 
deţine podgoria prahoveană, după 
cum reiese şi din declaraţia de inte-
rese publicată pe site-ului MADR.

Câteva zeci de PET-uri pline 

cu „Pelin”, „Fetească Neagră” sau 
„Rose” erau aşezate lângă maşină 
pe două cutii de plastic de care era 
legat un coş de gunoi din acelaşi 
material. ”Secretul lui Bachus” se 
afla în spatele dubei, unde un indi-
vid trăgea cu furtunul vinul din bu-
toaiele aflate în dubă. 

Un cetăţean curios şi care nu ci-
tise însemnele de pe furgonetă a în-
trebat ce provenienţă are vinul. „De 
unde îl aduceţi?”. „De la Urlaţi, tata-
ie! Nu ai văzut reclama de pe Reali-
tatea cu Urlaţi? Cu crama?”, îi răspu-
ne vânzătorul din spatele „tejghe-
lei”. „Şi unde este crama?”, întreb 
eu. „Aşa e reclama”, vine prompt 
răspunsul.

Cer două plasticuri nepersonali-
zate cu vin, plătesc, nu primesc nici 
un bon fiscal, de altfel nici nu exista 
vreo casă de marcat, şi plec.

În secolul XXI, când România 
este membră a UE, când Guvernul 
spune că se bate cu evaziunea fis-
cală şi că aplică normele  europe-
ne, tocmai cei care ar trebui să ve-

gheze la bunul mers al lucrurilor 
încalcă regulile. Firma secretaru-
lui de stat din Ministerul Agricul-
turii, Adrian Rădulescu, vinde ile-
gal vin în incinta celei mai mari pie-
ţe din Bucureşti, în condiţii neigie-
nice şi fără a avea o casă de marcat 
de unde să iasă bonul fiscal aferent 
fiecărei tranzacţii. 

De altfel, colegii mei de la  
ziuaveche.ro au văzut şi în alte 
pieţe maşinile de la ”DOMENII-
LE DEALU MARE – URLAŢI”. Oare 
care este profitul companiei din vi-
nul vândut ilegal?

Maşina din imagini, după verifi-
cările făcute, cu numărul de înma-
triculare PH-12-DDM, aparţine fir-
mei unde Adrian Rădulescu este ac-
ţionar. 

Am căutat pe site-ul MADR şi 
am găsit Ordinul nr. 224 din 7 apri-
lie 2008 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice privind condiţi-
ile de comercializare cu amănun-
tul a vinului de masă în vrac. Poa-
te aruncă şi domnul Rădulescu un 

ochi pe acolo. Cât despre sancţiuni, 
îi pun la dispoziţie secretarului de 
stat Legea 244/2002. 

Contactat telefonic, Adrian Ră-
dulescu a declarat că nu ştie despre 
ce este vorba şi că el încearcă să îşi 
vândă acţiunile de la firma produ-
cătore de vin. De asemenea, a spus 
că se va interesa de situaţia din Pia-
ţa Obor.

 Avansări importante în armată	
Se	ascute	lupta	pentru	conducerea	
Statului	Major	General
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opoziția08  Ioan Groşan 
ioan.grosan@ziuaveche.ro

Cei care, dincolo de admiraţie, îşi exprimau 
şi o undă de îngrijorare faţă de extinderea 
extraordinară şi de posibilele ei efecte negative ale 
acestei nebunii care este internetul, pot avea acum 
un sentiment de satisfacţie. 

Cu câteva zile în urmă, pe un ciudat site intitu-
lat „WikiLeaks”, au apărut ample, teribile scurgeri 
de informaţii din zona administraţiei şi diplomaţi-
ei americane care dacă ar fi fost făcute de un singur 
om, cu siguranţă pe acela l-ar fi aşteptat închisoarea 
pe viaţă, dacă nu chiar injecţia letală. Aşa însă, cu 
atâţia hackeri, cu atâtea posibilităţi de a sparge co-
duri la îndemâna chiar şi a unui puşti genial – prin-
de hoţu’, scoate-i ochii! Probabil că nu peste mult 

timp vom afla şi cum a fost posibilă o asemenea de-
voalare fără precedent; deocamdată însă altceva mi 
se pare mai important.

    Şi anume cinismul care se ridică asemenea unui 
abur din aceste rapoarte, note informative, înştiin-
ţări din partea ambasadelor SUA în lume. E cinismul 
unui superputeri rămase fără un adversar pe măsu-
ră, ce-şi permite o privire ironic-condescendentă nu 
numai asupra posibililor sau realilor ei duşmani, ci 
şi asupra aliaţilor. E o viziune de tip „Mark Twain” 
în care Berlusconi, Angela Merkel, Putin, Medvedev, 
până şi mai neînsemnatul nostru Băsescu apar ca 
personaje dintr-o satiră politică la vârf. S-ar zice că 
toţi diplomaţii americani care au trimis aceste te-
legrame au absolvit la Harvard sau Yale un curs de 
„creative writing”. 

Şi am convingerea că acesta e numai începutul.   

OrizOntal
1. A scacrificat dama-Mers pe margini! 2. Gustul înfrân-

gerii-Perimetrul regelui 3. Nebun-O apă şi un pământ 4. Mă-
sură de teren!-Băiat de băiat 5. Material pentru discuri 6. A 
se acri-Ţepi în centru! 7. Cuvânt potrivit 8. Cureluşă de me-
şină-Cal pierdut 9. Varianta rusă pentru şah (pl.)-Înlocuitor 
10. Ştiinţa puterii.

Vertical
1. Dame luate 2. Dragoste-Regele negru 3. Prost crescut 

(pop.)-Frică 4. Patria şahului-În atac!-Perie! 5. Şase 6. Cap 
lipsit de cap!-Nimic!-Început de drum 7. Stă în aşteptare-Ul-
timul ban 9. Şi-a sacrificat dama-Bai 10. Poate fi condus şi 
de rege-Întinsă la casă.

de Iulian Păun 
Pe tabla de şah
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O zi naţională monocoloră  
la palat

Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Bună ocazie, 1 Decembrie, 
să sune goarna deşteptării 
patriotismului românilor, 
cam amorţit în ultimii ani, şi 
tot mai anemic de când cu 
criza. De-atâta năduf vărsat 
zilnic de aproape toată lumea 
aptă de muncă, nu neapărat şi 
muncitoare, cum că ar pleca şi 
ieri din România, dacă... şi aici 
motivele sunt puţine şi fixe, 
de-atâta gâlceavă politică, nu 
mai auzim goarna străbună. 
Nu ne mai emoţionează imnul, 
pe care îl considerăm o glumă 
proastă. Nu ne mai gândim 
cu mândrie la istorie, pe 
care o socotim puţină. Nu ne 
mai place aproape nimic din 
trecut, pe care îl vedem la fel 
de neîndestulător, cultural şi 
material, cum e şi prezentul ori, 
mai rău, viitorul. 

Bună ocazie, zic, 1 Decem-
brie, pentru concordie. Sau 
măcar pentru armistiţiu. Dar 
nu. Fiecare formaţiune politi-
că pare-se că are ziua ei naţio-
nală şi locul ei unde o celebrea-
ză. Aşadar, la recepţia de la Co-
troceni, dată de preşedintele în 
exerciţiu în onoarea Zilei Naţi-
onale, cu două zile mai devre-
me, nu au fost prezenţi, nici mă-
car de ochii străinilor, politici-
eni reprezentativi de altă cu-

loare decât cea portocalie.  
Societatea civilă a fost o pre-
zenţă simpatică, dacă ne jucăm 
cu cuvintele şi o numim astfel 
după simpatiile politice. BOR a 
fost reprezentată la vârful său 
preafericit. La o întrebare adre-
sată de un mirean ca unui ora-
col - cam cât credeţi că mai du-
rează criza? răspunsul patriar-
hului a fost diplomatico-religi-
os: “Cât o vrea Dumnezeu, care 
ne încearcă. Dar după rău, vine 
şi bine, nu aţi observat asta?”. 
Mireanul nu părea să fi obser-
vat şi arăta cam dezamăgit. Pe 
de altă parte, la aşa întrebare, 
aşa răspuns.

Coadă, dacă vreţi, la vor-
bitor (socializare), era la câte-

va persoane. După Patriarh, la 
care se aştepta şi pentru bine-
cuvântări ad-hoc, inclusiv a vi-
nului din pahar (purtătorul de 
cuvânt al Poliţiei îşi dorea foar-
te intens acest lucru; imagi-
naţi-vă un gest mai ireveren-
ţios, vă rog, mai din... ciocan; 
poate doar unul din topor), ur-
mătoarea în centru atenţiei a 
fost Elena Udrea. Boc s-a pier-
dut uşor în mulţime. Becali s-
a străduit să nu se piardă, dar 
nu i-a ieşit, fiindcă l-au pierdut 
din vedere ceilalţi. Preşedinte-
le a stat cel mai puţin, vetera-
nii, cel mai mult şi m-au impre-
sionat cel mai tare. De ce? Pur 
şi simplu pentru că, în afară de 
uniformele de gală, nu se deo-
sebeau cu nimic de ceilalţi pen-
sionari care se bucură la mân-
carea pe alese şi pe îndestula-
te oferită gratuit. Mulţi vor fi fă-
cut indigestie. Mi s-a părut foar-
te trist.

Am încercat să-mi explic ab-
senţa multor figuri publice, din 
politică sau nu. Şi nu le-am gă-
sit nici o scuză. Nu cred că nu 
au fost invitate. Or fi respectat 
uzanţele şi să fi  declinat măcar 
invitaţia? Pentru că un lucru si-
gur nu l-au respectat: Ziua Na-
ţională. Protestul lor a mers 
prea departe. Opoziţia şi sim-
patizanţii ei au reuşit să trans-
forme Ziua Naţională tricoloră a 
României în ziua naţională mo-
nocromă a româniei. Păcat!

Una dintre problemele majore de cuplu, 
recunoscută sau ascunsă sub preşul 
pudibonderiei, rămâne sexul. Vechiul 
eufemism “nepotrivire de caracter”, 
care însemnă de fapt nepotrivirea la 
pat, are şi fundament ştiinţific: există 
cinci tipuri de personalităţi sexuale. Şi 
dacă nu te cunoşti ca femeie, nici nu vei 
ajunge să te bucuri de o viaţă sexuală 
de calitate într-o relaţie de lungă durată 
cu... acelaşi bărbat. 

Insaţiabilă

Seducătoare, fascinantă, flămândă 
de sex, ai zice că nu poţi trăi fără. Îţi pla-
ce să conduci jocul, să impresionezi, să 
storci de puteri, dar fără să te cruţi. Dai 
şi ceri tot. Experimentezi, explorezi, eşti 
creativă, ai iniţiative şi aşteptări pe mă-
sură. Şi când ţi-e de-ajuns, tot îţi place să 
înţepi, să spui că mai vrei, să umbreşti 
satisfacţia partenerului care mai că le-
şină după ultimul spasm, fericit că a re-
zistat la un adevărat maraton. Sexul este 
esenţial, îi întreţii focul ca o vestală, nu 
ai reguli, restricţii, prejudecăţi, ai mare 
încredere în talentele tale, istoveşti un 
bărbat. Şi de plăcere, dar şi ca să te asi-
guri că nu e loc pentru nici o altă femeie 
în viaţa lui. Dai dependenţă, deja ştii, dar 
poţi şi intimida, şi nu asta îţi doreşti, nu? 
Cei slabi de înger pot claca în faţa apeti-
tului şi entuziasmului tău nestăvilit, aşa 
că, din când în când, mai lasă fanteziile 
erotice şi fii femeia simplă şi caldă care 
aşteaptă cuminte misionarul cu lecţia 
învăţată. El. :) 

 Generoasă

Grijulie şi cooperantă, blândă şi îngă-
duitoare, ai face orice pentru o viaţă paş-
nică pe care crezi că o asiguri doar bu-
curându-te să oferi plăcere în loc s-o şi 
primeşti. Foarte predictibilă, egală, nu 
vorbeşti despre nevoile tale sexuale, nu 
scoţi un sunet, nu dai nici un semn dacă 
îţi place sau nu ceea ce ţi se face, nu ceri 
nimic. Dedicaţia ta merge până acolo în-
cât preferi să execuţi solitare, obositoare 
şi lungi înlocuitoare ale unei partide nor-
male sau echitabile de sex. Probabil că nu 
te-ar deranja nici dacă ar citi vreo carte 
sau s-ar uita la televizor în acelaşi timp. 
Atitudinea aceasta nu garantează liniş-
tea cuplului ori durabilitatea vieţii se-
xuale. Care viaţă sexuală, până la urmă? 
Mai devreme sau mai târziu, monotonia 
actului sexual, indiferent în ce constă 
el, tăcerea asupra propriei satisfacţii, la 
care ajungi tot mai greu sau deloc, va face 
iluzorie liniştea la care ţii atât. În loc să 
acumulezi frustrări, de care partenerul 
tău nici nu poate fi învinovăţit de altfel, 
mai simplu ar fi să înveţi să te bucuri şi 
tu de sex. Arată-i ce-ţi place atunci când 
îţi place şi ce nu-ţi place, când nu-ţi pla-
ce. Simplu.     

Romantică

  Pentru tine sexul este mai mult o mo-
dalitate de a-ţi exprima iubirea decât o 
eliberare fizică. Nu te atrag performan-

ţele sexuale, îţi doreşti intimitate şi ro-
mantism, mângâieri şi îmbrăţisări care 
nu prea trec pragul spre pasiune. Orgas-
mul ar putea la fel de bine să nu existe. 
Ţie ţi-e bine sau chiar mai bine aşa, în 
supa călduţă a sexului romatic. Mai de-
grabă, te-ai cuibări în braţele lui decât să 
iniţiezi o acţiune cu finalitate eliberatoa-
re. Sexul obraznic nu e tocmai preferatul 
tău. Eşti o iubită iertătoare şi cât timp el 
te iubeşte, îi vei tolera cerinţele sexua-
le şi apetitul, pentru că nu ai dificultăţi 
în a ajunge la orgasm. Doar că ţi se pare 
că aşa totul s-ar termina prea repede şi 
el şi-ar epuiza rezervele de tandreţe. Nu  
te-ai împăca cu un bărbat pasionat doar 
de sex, dar nici cu unul normal proble-
mele nu ar întârzia să apară. Mută puţin 
accentul din zona sentimentală în zona 
carnală şi combină sexul romantic cu 
cel pasional. Dacă el vrea să te strângă 
de coapse, nu încerca să îţi împleteşti de-
getele cu ale lui deturnând pasiunea de la 
rostul ei. Dacă el se topeşte de dragul al-
tor părţi ale tale, nu insista să te priveas-
că în ochi. Vă puteţi ţine de mână sau pri-
vi în ochi după. Nu uita că foarte multe 
cupluri au parte de iubire romantică, dar 
le lipseşte sexul. Are sens acum de ce mai 
înşală unii bărbaţi fără să-şi dorească, de 
fapt, să şi părăsească? 

Conservatoare

Îţi place rutina atât în pat, cât şi în 
viaţa de zi cu zi şi îşi place să ai contro-
lul. Familiaritatea s-ar putea să displa-
că altora, dar pentru tine este minuna-
tă. Urăşti schimbarea şi o consideri stre-
santă aşa că o surpriză sexuală care pe 
alţii i-ar excita, pe tine te scoate din să-
rite. Sexul previzibil, care urmează niş-
te modele testate şi confirmate este ide-
ea ta de nirvană sexuală. Nu e nevoie de 
mult efort şi te satisface destul pe plan 
sexual. Te simţi ameninţată sau chiar in-
sultată când un partener vrea să încer-
ce ceva nou pe plan sexual. Poţi ajunge 
la orgasm doar printr-o anumită tehni-
că. Te-ai descrie ca femeia căreia îi pla-
ce să aibă controlul emoţiilor, în gene-
ral. Ceea ce pentru insaţiabilă ar părea 
cel mai plicticos sex, pentru tine este si-
gur şi destul. Ştii drumul către orgasm, 

de ce s-o iei pe altele noi? Un partener 
plin de idei te panichează. Unul care este, 
în schimb, interesat de un sex bun, plani-
ficat, satisfăcător, este ceea ce îţi trebu-
ie. Un romantic ar fi prea solicitant emo-
ţional. Sex fără floricele, ăsta e genul tău. 
Puţină predictibilitate nu strică. Totuşi, 
într-o cursă lungă, prea multă predicti-
bilitate toceşte simţurile. Aşa că, încet, 
încet, încearcă câte ceva nou, atât cât să 
simţi că ai păstrat controlul şi că drumul 
cel nou duce tot acolo unde obişnuiai să 
ajungi pe scurtătură. 

Anxioasă

Dintre toate tipurile, tu îţi faci cele ma 
multe griji despre sex. Nu că nu ţi-ai dori 
sau nu ţi-ar plăcea. Doar că e mereu pe-
riclitat de anxietatea ta, şi, într-o socie-
tate saturată de atât sex, este ruşinos să 
recunoşti că nu eşti atât de interesată de 
subiect ca tot restul. Te simţi deseori sub 
presiunea conformismului şi stingherită 
atât din cauza felului în care arăţi, cât şi a 
performanţelor tale în pat. Ai ajuns poa-
te să eviţi sexul cu totul din cauza fricii 
de a da greş şi să preferi să alegi plăcerea 
solitară. Sau ai renunţat de tot la tot şi ai 
o părere proastă despre tine atât în pat, 
cât şi în afara lui. Dintre toate tipologii-
le tu ai nevoie să eviţi câtva capcane. Să 
încerci să-ţi ascunzi secretul culcându-
te cu diverşi pentru a demonstra altora 
(şi chiar şi ţie) că îţi place să fii activă se-
xual, sau pentru a şterge un trecut sexu-
al neplăcut. S-ar putea să rămâi în rela-
ţii nocive şi să ajungi o victimă. Dacă faci 
sex cu persoana greşită din motivele gre-
şite te vei simţi şi mai abuzată, folosită şi 
fără valoare. Pe scurt, ai nevoie de cine-
va, prieten sau terapeut, căruia să-i poţi 
destăinui experienţele care te-au mar-
cat. Vei ajunge să ai viaţă sexuală sănă-
toasă doar după ce îţi vei fi exorcizat de-
monii din trecutul tău emoţional. 

În loc de concluzie, cred că pen-
tru fiecare femeie există un bărbat cu 
care să-şi găsească şi împlinirea se-
xuală. Până şi doi anxioşi cred că au o 
şansă :). Voi, care pereche credeţi că ar 
avea cele mai mari şanse să păstreze 
focul sexual viu cât mai multă vreme?  
 >sursa www.catchy.ro

Cinci personalităţi 
sexuale 


