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Cu ceva vreme în urmă, 
preşedintele Băsescu le 
atrăgea atenţia generalilor din 
Ministerul Apărării Naţionale 
să nu care cumva să devină 

subiectul vreunui scandal de presă. Dojana 
părintească le-a făcut-o în Casa Armatei din 
Bucureşti, într-un moment festiv, departe 
de ochii presei şi în clinchetul suav produs 
de ciocnirea cupelor de şampanie. La vreo 
doi, trei purtători de vipuşti le-a pierit 
subit zâmbetul şi s-au înecat cu lichidul din 
pahare. Poate că era din cauza bulelor de la 
şampanie, dar cred că mai curând şi-au adus 

aminte că s-ar putea la un moment dat să 
apară la gazetă. Şi nu pentru vreo faptă de 
eroism, ci pentru un matrapazlâc comis de 
la înălţimea şi puterea conferită de gradul 
şi de funcţia deţinute în Armata României. 
Băsescu nu aruncă niciodată vorbe în vânt. 
Chiar dacă din Ministerul Apărării Naţionale 
se scurg greu către ziarişti informaţiile 
negative despre armată, asta nu înseamnă 
că ele nu există sau că nu ajung la urechile 
cui trebuie. Mesajul conducătorului suprem 
s-a dorit un avertisment clar, deoarece 
scandalul din aceste zile cu cei doi generali 
care aud înfricoşaţi zăngănitul cătuşelor nu 
vine decât să întărească episodul petrecut în 
Sala de Marmură a Casei Centrale a Armatei.  
Povestea cu şpăgile din armată date pentru 

ocuparea anumitor funcţii este veche. Îmi 
aduc aminte că primele zvonuri despre 
mituirea comandanţilor de către subordonaţi 
a apărut prin 1994, când România trimitea 
primul spital de campanie în Somalia. A 
urmat Angola, Bosnia şi Kosovo. Din 2002 a 
început Afganistanul, iar un an mai târziu -
Irakul.  
Auzeam că se dădeau lupte crâncene 
pentru a prinde un loc pe statul  de plată al  
batalioanelor care urmau să plece într-un 
teatru de operaţii. Trafic de influneţă, pile, 
mită, totul era aruncat în luptă pentru a 
obţine mult râvnita diurnă în valută. Mirajul 
dolarilor şi mai apoi al euroilor înflăcăra 
minţile soldaţilor care erau dispuşi să plece 
pentru şase luni departe de familie şi prieteni 

pentru a strânge o mică avere pe care în 
ţară ar fi obţinut-o în ani de zile de muncă. 
Situaţia s-a schimbat radical în momentul 
în care a început să se mărească numărul 
celor care se întorceau din ţara lui Osama 
Bin Laden în coşciuge de plumb sau schilodiţi 
pe viaţă. Mai nou, în Afganistan nu se mai 
pleacă cu pile, ci cu arcanul. Eşti militar? OK! 
Unitatea din care faci parte este operaţională 
şi a fost selectată pentru a participa la 
misiuni internaţionale? Atunci nu mai e 
nevoie de nici o pila, sigur te duci pe tărâmul 
unde moartea te pândeşte la tot pasul.  
În schimb, de câţiva ani s-a descoperit că poţi 
să prinzi un post mai călduţ sau o soldă mai 
grasă  chiar dacă nu pleci într-un teatru de 
operaţii. Faci o şcoală de aplicaţie şi ai mai 

Anul I Numărul  36 
săptămânal independent 
apare în fiecare vineri

DEzvăluiri 

561210	-	Codul	
“închisorilor”	

CIA	din	România

ZiuaVeche.ro vă prezintă informaţii 
ce ar putea duce la dezvăluiri legate 
de bazele americane din România 
şi codul folosit pentru “facilităţile” 
destinate detenţiei. Pentru că, aşa 
cum o să citiţi mai jos, 561210 se 
referă şi la asta. 
Existenţa închisorilor CIA în România 
a fost subiectul predilect al multor 
publicaţii occidentale, în ultimii ani. 
De multe ori, presa de la Bucureşti 

s-a mulţumit doar cu preluări de 
reacţii oficiale şi traduceri, în 
detrimentul investigaţiilor proprii. 
Însă merită menţionat şi faptul că o 
bună parte din anchetele jurnaliştilor 
occidentali au fost de foarte multe 
ori pline de neadevăruri şi supoziţii, 
condimentate din belşug de 
comentariile unor personaje “bine-
intenţionate” în ceea ce priveşte ţara 
noastră. >pagina	07

făcut un pas important în carieră. Terenul 
fertil s-a dovedit a fi Şcoala de aplicaţii 
pentru unităţi de luptă “Mihai Viteazul” 
din Piteşti. Aici s-a dezvoltat de câţiva ani 
o adevărată filieră de admitere pe şpagă 
în detrimentul adevăraţilor profesionişti.  
Chiar dacă serviciile secrete au sesizat unele 
nereguli soldate cu schimbarea din funcţie 
a mai multor persoane, năravul unora s-a 
păstrat. Şi încă bine de tot, de vreme ce chiar 
unul dintre foştii comandanţi ai respectivei 
şcoli a fost avansat de Băsescu la gradul 
general şi chiar a ajuns mare comandant de 
trupe al Coaliţiei din Irak. Păcat de stelele 
de pe umăr şi de pata pe care o lasă cei doi 
generali pe obrazul armatei. Dacă ministrul 
apărării nu va susţine îndepărtarea rapidă 
a tuturor şpăgarilor din armată, atunci 
pădurea se va umple de uscături, iar armata 
va pierde şi bruma de încredere pe care o mai 
are în ochii opiniei publice.
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Cu treizeci de ani în urmă părea o glumă. 
În pragul pensionării, Henry Gadsden, 
managerul colosului farmaceutic „Merck”, 
se confesa revistei „Fortune”, arătându-
şi dezamăgirea că uriaşul potenţial de 
producţie al firmei sale este destinat doar 
bolnavilor. El visa ca „Merck” să devină un 
fel de „Wrigley” şi, după modelul marelui 
producător şi distribuitor de gumă de 
mestecat, să „vândă la toată lumea”. 
Inclusiv oamenilor sănătoşi. Trei decenii 
mai târziu, visul răposatului Gadsden a 
devenit realitate.

Strategiile de marketing ale marilor fir-
me farmaceutice ţintesc din ce în ce mai 
agresiv către oamenii sănătoşi. Suişurile şi 
coborâşurile vieţii devin tulburări menta-
le; slăbiciuni sau stări mai proaste, altmin-
teri dintre cele mai obişnuite, sunt transfor-
mate în afecţiuni înfricoşătoare, şi din ce în 
ce mai mulţi oameni normali ajung bolnavi 
peste noapte. Într-o carte din 2005, „Sel-
ling Sickness. How Drug Companies Are 
Turning Us All Into Patients” , Alain Cas-
sels (cercetător în politica medicamentelor, 
la Universitatea Victoria din Canada) şi Ray 
Moynihan (jurnalist specializat în sănăta-
te) fac o radiografie necruţătoare a strate-
giilor de marketing cinice, atunci când nu 
sunt pur şi simplu criminale, ale producă-
torilor de medicamente. Cei doi cercetători 
dezvăluie cum, prin campanii de promova-
re concertate, industria farmaceutică mon-
dială, cu o cifră de vânzări de circa 500 de 
miliarde de dolari anual, exploatează perfid 
temerile cele mai profunde ale omului: de 
moarte, de şubrezire fizică, de boală etc. 
>continuare	în	pag.	02

GEopolitiCă 
Mărturii	ignorate,			
din	decembrie	1989	
De 11 ani, înainte de Crăciun, se rejoacă piesa de teatru, 
la nivel naţional, al celor care spun doar parţial adevărul 
despre ceea ce au fost, pentru unii, evenimentele 
sângeroase, pentru alţii o lovitură de stat, iar pentru 
naivi şi demagogi o revoluţie.  >pagina	03

intâlnirilE 
ziuavEChE.ro 
“Se	poate	vorbi	
despre		o	limbă	Herta	
Muller”	

“Există poeme şi nu vorbesc de primele cărţi de 
poezie ale lui Păunescu, cu poeme excelente, vi 
le pot recita şi acum, dar încet, încet de la „Istoria 
unei secunde“, Păunescu a trecut către o poezie, 
dacă vreţi o poezie pe care n-avea rost să o scrie. 
O poezie pe care putea să o înlocuiască şi era mult 
mai convingător articolul din ziar şi articolul de 
gazetă”, a spus criticul literar Dan Cristea, pentru 
Ziuaveche.ro 
  >pagina	04-05
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Pe măsură ce, în ţările dezvoltate, 
majoritatea locuitorilor se bucură 
de o viaţă mai lungă, mai sănătoasă, 
mai dinamică, cu atât campaniile 
publicitare îi transformă pe cei grijulii cu 
sănătatea lor în panicaţi pur şi simplu. 
Probleme minore sunt descrise ca 
tulburări extrem de grave, care necesită 
îngrijiri grabnice. Astfel, timiditatea 
se transformă în „anxietate socială”, 
iar tensiunea premenstruală devine 
„tulburare disforică premenstruală”. 
Simplul fapt de a fi expus la un risc 
patologic devine patologie în sine.

Epicentrul acestui tip de comerţ îl 
reprezintă Statele Unite. Americanii re-
prezintă 5% din populaţia lumii, dar pri-
mesc 50% din medicamentele prescrise 
pe glob. Cheltuielile populaţiei cu sănă-
tatea s-au dublat în ultimii şase ani, din 
cauză că preţurile la medicamente cresc 
dramatic, dar mai ales pentru că doctorii 
prescriu din ce în ce mai mult.

Aceeaşi maladie  
cu altă pălărie

Americanul Vince Parry este un guru 
al acestui tip de marketing. Într-un ar-
ticol intitulat uluitor „Arta de a catalo-
ga starea de sănătate” (The Art of Bran-
ding a Condition  -  în Medical Marketing 
& Media, Londra, mai 2003), Parry expli-
că metodele prin care firmele sale „favo-
rizează crearea” tulburărilor medicale:

-reevaluarea stării de sănătate;
-redefinirea unor boli cunoscute de-

mult şi rebotezarea lor;
-crearea unor disfuncţii din nimic; 

preferatele lui Parry sunt disfuncţia 
erectilă, deficitul de atenţie la adulţi şi 
sindromul disforic premenstrual.

Cu o sinceritate dezarmantă, Vince 
Parry descrie modul în care companiile 
farmaceutice definesc condiţiile pentru 
crearea pieţei pentru produse precum 
Viagra sau Prozac.

Sub patronajul firmelor de marke-
ting, experţi medicali şi guru precum 
Parry se aşază la aceeaşi masă pentru a 
descoperi „idei noi despre boli şi stări de 
sănătate”. Totul este ca acestea să li se 
prezinte potenţialilor clienţi într-o ma-
nieră nouă, inedită.

Un raport al Business Insights, des-
tinat conducătorilor de multinaţionale 
din sectorul farmaceutic, este încă şi mai 
clar. Capacitatea de „a crea pieţe pentru 
boli noi” se traduce în cifre de vânzare de 
miliarde de dolari. Una dintre strategiile 
cel mai performante, potrivit raportului, 
este de a schimba modul în care oame-
nii privesc afecţiunile banale. Ei trebuie 
„convinşi” că „probleme acceptate până 
acum ca uşoare  disconforturi”  necesită 
„intervenţia medicului”. Acelaşi raport 
are şi o concluzie optimistă pentru vii-
torul industriei farmaceutice: „Anii care 
vor veni vor fi martorii creării bolilor nă-
şite de firme”.

Este evident dificil să trasezi o linie 
între omul sănătos şi omul bolnav. Dar 
este la fel de evident că, cu cât se extinde 
aria de definire a unei patologii, cu atât 
ea va atinge mai mulţi bolnavi potenţi-
ali. Şi cu atât mai mult vor creşte vânză-
rile de medicamente.

Deseori, afirmă Cassels şi Moynihan, 
experţii medicali care redactează pro-
tocoalele de tratament (acestea cuprind 
suma tehnicilor ce trebuie aplicate în 
funcţie de cazul aflat sub îngrijire), sunt 
în acelaşi timp plătiţi de industria farma-
ceutică. Iar industria prosperă dacă pro-
tocoalele le favorizează vânzările. Po-
trivit acestor experţi, 90% dintre ameri-
cani suferă de o tulburare numită... „hi-
pertensiune arterială”; aproape jumăta-
te dintre americani suferă de disfuncţia 
botezată FSD (disfuncţie sexuală femi-
nină); iar 40 de milioane de americani 
ar trebui urmăriţi atent din cauza nivelu-
lui ridicat al colesterolului. Bineînţeles, 
toate aceste maladii sunt vindecabile cu 

medicamente. Iar metodele de prevenţie 
sunt trecute în plan secundar.

Racolarea medicilor 
agenţi publicitari

Medicul generalist Des Spence poves-
teşte în „British Medical Journal” din iu-
lie 2008 cum a fost contactat pentru a 
participa la o specializare care ar fi tre-
buit să facă din el un expert într-o ma-
ladie născocită de imaginaţia industri-
ei. Universitatea la care preda i-a trans-
mis lui Spence oferta unei firme în care 
scria: „Căutăm lideri de opinie (...) a că-
ror muncă va trebui să influenţeze gesti-
onarea şi terapia viitoare ale disfuncţi-
ei sexuale feminine (...) prin dorinţă hi-
poactivă”.

Firmele care au o boală de inventat 
pentru a crea o piaţă pentru un anumit 
medicament racolează medici pe care îi 
folosesc într-o schemă de marketing cu 
scopuri stabilite dinainte şi în care slu-
jitorii lui Hipocrate nu au nici un fel de 
libertate de mişcare. Totul, evident, în 
schimbul unor avantaje financiare, dar 
şi al prestigiului, notorietăţii, pe care o 
asemenea campanie o aduce.

Dar „partea cea mai neplăcută în toa-
tă această poveste”, continuă Spencer, 
„este lipsa oricărei legitimităţi medicale 
a disfuncţiei sexuale feminine prin do-
rinţă hipoactivă. (...) Industria trebuie 
să transforme această disfuncţie bănu-
ită în boală gravă. Iar pentru aceasta e 
important să existe o acoperire media-
tică, mărturii ale celebrităţilor, dar mai 
ales sacrosancţi experţi medicali care 
legitimează totul. «Experţii» estimează 
că 40% dintre femei «suferă» de aceas-
tă «boală». Iată un exemplu de simplifi-
care numai bună pentru a fi citată pes-
te tot! Uneori această «problemă» este 
prezentată ca un aspect al luptei femi-
niste, când, de fapt, e vorba doar de ma- 
nipulare cinică. Deşeurile pe care le 
produce acest tip de activitate farma-
ceutică otrăvesc viaţa prin mesajul pe  
care-l vehiculează: slăbiciunea dvs. (tris-
teţe, calviţie, libido în scădere etc.) este 
automat simptom de boală”, conchide 
medicul din Glasgow.

Epidemia de marketing

În best-sellerul „Die Krankheit-
serfinder” (Inventatorii de boli), Jorg  
Blech, biochimist german, stabilit în 

America şi corespondent pentru Der 
Spiegel, New Scientist şi The Guardian, 
explică în ce mod industria farmaceutică 
în colaborare cu experţii de marketing au 
impus scăderea arbitrară a nivelului nor-
mal al colesterolului pentru ca indivizi 
perfect sănătoşi să devină peste noapte 
bolnavi; explică de ce de vreo două dece-
nii femeile la menopauză sunt teroriza-
te cu spectrul osteoporozei pentru a fa-
voriza vânzările la medicamentele care 
ar preveni fracturile; explică tehnicile de 
manipulare a opiniei publice cu scopul 
de a crea o piaţă impresionantă a pilule-
lor care tratează impotenţa.

Între 1984 şi 1987, „Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorder” 
(DSM 4), care este biblia psihiatrilor ame-
ricani, a introdus 77 de noi boli mentale, 
scrie Jean-Claude St-Onge în „Reversul 
pilulei”, publicată la Montreal, Ecosoci-
etes, în 2004. Pentru a introduce aces-
te noi boli a trebuit schimbată definiţia 
bolnavului. Oricine resimte la un mo-
ment dat o stare de rău devine automat 
bolnav. Şi, bineînţeles, comentează ma-
liţios St-Onge, pentru fiecare boală exis-
tă un medicament. Iată câteva exemple 
de „boli noi”:

- timiditatea este reciclată sub nume-
le  de „anxietate socială”

- naturala regurgitare la bebeluşi de-
vine „reflux esofagian patologic”

- omeneasca senescenţă se transfor-
mă în „insuficienţă circulatorie cerebra-
lă”

- până şi stresul de la loterie este le-
gat de „traumatismul biletului necâşti-
gător”.

În aprilie 2004, o anchetă extrem de 
bine documentată şi aprofundată, reali-
zată de Lisa Cosgrove, cercetător la Uni-
versity of Masachussets, Boston, şi pu-
blicată în prestigioasa revistă „Psycho-
Therapy and Psychosomatics”, a de-
monstrat că mai bine de jumătate din-
tre psihiatrii care au lucrat la redactarea 
DSM 4 au fost plătiţi de firmele care fa-
brică exact medicamentele care tratează  
aşa-zisele boli noi introduse în manual. 

Impresia de depresie

Numărul persoanelor depresive de 
pe mapamond a crescut de şapte ori din 
1970 până în 1996, relevă St-Onge. În 
Statele Unite, numărul de consultaţii în 
urma cărora s-au prescris antidepresive 
s-a dublat între 1980 şi 1989. O tendinţă 
similară s-a înregistrat în tot Occidentul. 

Numărul femeilor care iau antidepresive 
este triplu faţă de cel al bărbaţilor, iar mi-
lioane de copii americani le iau cu regu-
laritate. Cu toate că antidepresivele nu 
sunt indicate în tratamentul depresiilor 
uşoare la adulţi, ele sunt prescrise ma-
siv. Două sunt motivele pentru care me-
dicii o fac totuşi:

1. În 1990, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii a pus la punct un program de 
formare rapidă, cu durata de o jumătate 
de zi, care să permită medicilor să pună 
un diagnostic într-un timp scurt, por-
nind de la ghidurile clinice. Permisiu-
nea acordată, astfel, medicilor genera-
lişti de a trata depresia a dus la multipli-
carea de câteva ori a vânzărilor de anti-
depresive.

 2. Societăţile farmaceutice  
au culpabilizat medicii acuzându-i în 
mod repetat că rata crescândă a sinuci-
derilor este vina lor, pentru că nu pre-
scriu suficiente antidepresive. Lobbyş-
tii au lansat chiar ideea că 60-70% din-
tre sinucideri sunt cauzate de depresii-
le netratate.

Potrivit lui Jean-Claude St-Onge, fe-
meile sunt în mod deosebit vizate de 
eforturile de „medicalizare” a vieţii. Al-
tădată, ele mergeau la medic când erau 
gravide, acum îl consultă în chestiuni de 
contracepţie şi de menopauză. De altfel, 
se vorbeşte deja şi de „perimenopauză” 
(perioada de dinainte de instalare a me-
nopauzei şi până la instalarea ei propriu-
zisă), o nouă afecţiune care se încearcă a 
fi popularizată. Ca urmare, femeile de-
vin mari consumatoare de pastile pe pe-
rioade mari de timp.

Cherchez la femme 
malade! 

Hormonoterapia substitutivă este un 
un pas uriaş pentru „medicalizarea” vie-
ţii femeii. Cu toate că 75% dintre femei 
nu manifestă nici un simptom deranjant 
când ajung la menopauză, producătorii 
farmaceutici şi experţii lor de marketing 
apelează la frica de îmbătrânire a femei-
lor pentru a-şi vinde produsele. Şi asta în 
ciuda deselor efecte secundare ale trata-
mentului: dureri de cap, greţuri, infecţii 
genito-urinare, varice la picioare, sensi-
bilitate mamară etc. Cu atât mai mult cu 
cât comunitatea medicală nu a ajuns la 
un consens privind eficienţa hormono-
terapiei substitutive, mulţi avertizând 
asupra utilizării iresponsabile a trata-
mentului. 

Osteoporoza, procesul normal de scă-
dere a densităţii osoase odată cu vârsta, 
face şi ea o ţintă de marketing din feme-
ia de vârsta a doua. Dar probabil cel mai 
sfruntat tertip al firmelor de farmaceuti-
ce este deja pomenita disfuncţie sexuală 
la femei (DSF). Peste 40% dintre femei-
le între 18 şi 59 de ani ar suferi de ea. De 
unde această cifră? St-Onge ne lămureş-
te. Un studiu făcut în Statele Unite cerea 
unui număr de 1.500 de femei să răspun-
dă cu da sau nu la 7 întrebări. Dacă răs-
pundeau cu da fie şi numai la una din-
tre întrebări, erau catalogate ca suferind 
de DSF. Printre ele se numărau cele care 
declarau că vreme de mai mult de două 
luni în ultimul an nu au simţit dorinţă se-
xuală, au simţit anxietate faţă de propria 
performanţă sexuală sau au avut proble-
me de lubrifiere. (Journal of the Ameri-
can Medical Association, 1991)

Farmacoterapia fricii

Cea mai eficientă strategie de mar-
keting pentru „vânzarea bolilor” este 
frica. Pentru a vinde femeilor la meno-
pauză hormonul de substituţie s-a mizat 
pe frica de criză cardiacă. Pentru a vin-
de părinţilor ideea că cea mai mică de-
presie necesită un tratament greu şi în-
delungat s-a mizat pe teama de sinucide-
re a tinerilor. Pentru a vinde medicamen-
te anticolesterol s-a mizat pe teama mor-
ţii premature. Şi asta în pofida faptului 
că de multe ori medicamentele promo-
vate furibund produc efecte inverse ce-
lor scontate. În noul limbaj de marketing 
se vorbeste deja despre „farmacoterapia 
fricii”. Alături de „mongering disease”, 
negoţul cu boli.

„Dacă altădată puteam spera să găsim 
un tratament pentru fiecare boală, ne-
gustorii de sănătate, astăzi, mai mult ca 
niciodată, par să vrea a găsi o boală pen-
tru fiecare medicament fabricat”, con-
stată medicul Martin Winkler în posta-
faţa lucrării lui Jorg Blech, „Inventato-
rii de boli”. „Manipulând membrii influ-
enţi ai comunităţii medicale, lobbyuri-
le industriei farmaceutice au modificat 
încet, încet normele anumitor valori bi-
ologice (colesterol, tensiune arterială 
etc.) pentru a obţine astfel creşterea nu-
mărului pacienţilor susceptibili a fi tra-
taţi”. Căci, conchide Winkler, „a-i face pe 
nişte oameni perfect sănătoşi să creadă 
că trebuie să se îngrijescă pe viaţă repre-
zintă pentru fabricanţi o veritabilă ren-
tă viageră”.

www.ziuaveche.ro 
Jurnal de Sărindar

online

Vineri 17 decembrie 2010 

Buyology   
Ştiinţa manipulării consumatorilor

experienţa este o Şcoală bună, dar taxele sunt mari >H. Heine

02

Comercianţii  
de boli inventate



www.ziuaveche.ro	
jurnal de sărindar

online

Vineri	17 decembrie 2010 

GEOPOLITICĂ		
Şah la armata româniei

Viaţa este o carte, iar noi o filă din ea >PrOvErb	rOmânEsC	
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Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

De 11 ani, înainte de Crăciun, se rejoacă piesa 
de teatru, la nivel naţional, a celor care spun 
doar parţial adevărul despre ceea ce au 
fost, pentru unii, evenimentele sângeroase, 
pentru alţii o lovitură de stat, iar pentru 
naivi şi demagogi o revoluţie. 

Cei care atunci erau copii, văd astăzi 
schimbarea de regim nu doar necesară, dar 
şi logică, iar pierderile de vieţi omeneşti, o 
probă a ambiţiei celor decişi să învingă, in-
diferent de preţul victoriei. Numai că nu ei, 
ci alţii au murit. Români nevinovaţi. 

Cine	a	evitat	vărsarea		
de	sânge

Scopul acestor rânduri nu este acela de 
a face polemică. Cei care azi plimbă came-
ra de filmat după chipul propriu, şi tot îi în-
vaţă pe telespectatori cum să judece situa-
ţia de atunci, din 1989, cu mintea de acum, 
nu sunt decât nişte arlechini dornici de cele-
britate personală. Şi anateme gratuite. Nici-
decum amatori de adevărul integral. Ce ur-
mează este doar rodul documentării jurna-
listice personale, „la cald”, în acele vremuri 
tulburi...

După cum se ştie, pentru declanşarea miş-
cării de revoltă în România, a fost iniţial pre-
gătit oraşul Iaşi. Aici, doi oameni au jucat un 
rol interesant, trecut sub tăcere.

Primul este generalul Constantin Olteanu. 
Fost ministru al apărării. Atunci secretar al 
CC al PCR. El a avut o întâlnire cu factori de 
decizie din Iaşi. La finalul acesteia a făcut o 
recomandare ofiţerilor prezenţi acolo. Nu în 

cadrul oficial. Din mers le-a indicat, spre sur-
prinderea acestora: ”Orice s-ar întâmpla, nu 
scoateţi trupele în stradă!”.

Asta înseamnă că, în prima decadă a lunii 
decembrie 1989, la nivelul unor lideri ai fos-
tului partid comunist, se anticipa amploarea  
manifestaţiilor de stradă, inclusiv posibilita-
tea  declanşării unor violenţe, pentru a pro-
voca forţele de ordine. 

       Comandantul garnizoanei i-a urmat sfa-
tul. Şi la Iaşi nu s-a ajuns la vărsarea de sânge 
de la Sibiu. Deşi, un scenariu similar a fost în-
cercat. Cel ce şi-a păstrat atunci sângele rece 
se numeşte Ioan Cioară. Atunci colonel şi co-
mandant al garnizoanei. Acum general în re-
zervă. 

El se afla la sediul judeţenei de partid, fi-
ind anterior invitat telefonic, de cine condu-
cea consiliul local de salvare naţională, şi în-
demnat să se adreseze miilor de ieşeni adu-
naţi în faţa clădirii. Ceea ce a şi făcut, asigu-
rându-i că militarii nu pot fi decât de partea 
poporului. 

La Bucureşti, Ceauşescu nu plecase încă 

din clădirea Comitetului Central. Atunci au 
apărut  în biroul primului secretar al judeţu-
lui Iaşi, unde se aflau cei ce preluaseră paşnic 
puterea de la comunişti, doi ofiţeri cu măşti 
de gaze şi pistoale, cenuşii la faţă. Colonelul 
Cioară a crezut că va fi arestat pentru trădarea 
comandantului suprem. Vestea rea era alta. 

O coloană de oameni se îndrepta spre se-
diul Securităţii. Anticipând ceea ce putea 
urma a dat ordinele de rigoare. Când mul-
ţimea a ajuns acolo, santinelele armatei pă-
zeau clădirea. La cererea demonstranţilor, 
cei aflaţi în arest au fost eliberaţi. O delega-
ţie a manifestanţilor a fost lăsată să vadă că, 
într-un club, erau adunaţi ofiţerii şi subofiţe-
rii de securitate, dezarmaţi.

Iar alte santinele păzeau rastelele unde 
se aflau armele predate de securişti. Aşa a 
fost evitată o tragedie precum aceea petre-
cută la Sibiu, unde comandantul garnizoa-
nei de acolo a căzut în capcana provocărilor 
efectuate de diversionişti. Echipaţi în salo-
pete negre, înarmaţi cu pistoale-mitralieră 
şi puşti semiautomate cu lunetă. 

Astfel, cei doi militari nominalizaţi au 
evitat vărsarea de sânge la Iaşi.

Trupele	sovietice	la	Prut

Invazia pregătită de Moscova nu este de-
loc o poveste. Toţi ofiţerii români de gră-
niceri, împuterniciţi pentru frontiera răsă-
riteană, au fost invitaţi la convorbiri cu şe-
fii coloanelor motorizate, gata să treacă, “la 
cererea autorităţilor competente”, graniţa 
cu România.

De pildă, Gheorghe Togan comanda 
atunci un batalion de grăniceri la Botoşani. 
Nu va uita toată viaţa noaptea în care s-a în-
dreptat spre locul de întâlnire, însoţit doar 
de şoferul autoturismului militar avut la dis-
poziţie. 

Convorbirea cu omologul sovietic a fost 
scurtă. I s-a explicat că intenţia era de a veni 
în sprijinul... comuniştilor din România. Dar 
ofiţerul Togan primise deja ordinul, din Bu-
cureşti, de la generalul Petre Geantă, şeful de 
Stat Major al Comandamentului Trupelor de 
Grăniceri: ”Nu trece nimeni frontiera Româ-
niei! Răspunzi cu capul!”. 

Iată de ce comandantul grănicerilor de la 
Botoşani i-a replicat demn emisarului rus că 
va riposta cu tot ce are la dispoziţie dacă tru-
pele îmbarcate în camioane treceau în Ro-
mânia. 

O discuţie similară a avut loc şi la Un-
gheni, unde colonelului Ioan Cioară i s-a 
spus ironic, de împuternicitul rus de fronti-
eră: ”Tovarăşe colonel, cu forţele pe care le 
ai la dispoziţie vei rezista două-trei ore… Şi 
după aceea?!...”.

Colonelul român i-a răspuns sec: ”Şi ce o 
să faceţi apoi cu tancurile? O să călcaţi cu şe-
nilele miile de români adunaţi în centrul ora-

şului Iaşi?”. Sovieticul a tăcut. S-a îngălbe-
nit. Şi a plecat. 

Primii	împuşcaţi		
la	Timişoara

Comandamentul diviziei din oraşul de 
pe Bega se afla în frumoasa clădire situată 
în prelungirea aceleia care adăposteşte ac-
tualul Cerc Militar.

Când mulţimea a umplut piaţa, din faţa se-
diului instituţiei militare, pentru a se preîn-
tâmpina un posibil asalt, inclusiv distrugerea 
maşinilor personale ale ofiţerilor, a fost dis-
pus în stradă un cordon de soldaţi, cu arma în 
bandulieră, menit să menţină o distanţă ne-
cesară evitării confruntărilor inutile. 

Timişorenii scandau: ”Li-ber-ta-te! Li-
ber-ta-te! Li-ber-ta-te!” La un moment dat, a 
trecut un bărbat cu părul alb şi a strigat celor 
de faţă: ”Tovarăşul Ion Iliescu este de partea 
noastră! I-li-es-cu! I-li-es-cu!” Oamenii au re-
petat scandarea, Iliescu fiind cunoscut pen-
tru activitatea sa anterioară, la judeţeana de 
partid. 

Atunci a ieşit, dintre manifestanţi, pe par-
tea opusă, un individ cu părul tuns scurt. Ro-
bust. De înălţime mijlocie. Cu paşi normali 
s-a îndreptat spre miliţianul aflat în faţa uşii 
masive, din lemn, a unei filiale a CEC. Dintr-o 
singură mişcare l-a deposedat de pistolul mi-
tralieră. Apoi a trecut printre demonstranţi. 
Când a ajuns în faţa cordonului de soldaţi a 
tras. Fără să clipească. Doi  militari s-au pră-
buşit instantaneu pe asfalt, cu sângele ţâş-
nindu-le din zona gâtului şi a umărului. 

Aceştia sunt primii români împuşcaţi la 
Timişoara.

Cel care i-a mitraliat nu a fost nici azi iden-
tificat.

Mărturii	ignorate,		
din	decembrie	1989

Ion	Petrescu	
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Exact cu doi ani în urmă, la 
aceeaşi rubrică, găzduită de un 
alt săptămânal, ceream public, 
actualului şef al statului, cu 
argumente adecvate, graţierea 
generalului Victor Atanasie 
Stănculescu. 

Pentru primul preşedinte post-
decembrist acesta era un... genera-
lissim. Frica lui Ion Iliescu de o lo-
vitură de stat militară dată de Stăn-
culescu, pentru a îl înlătura şi pe el 
de la putere, era atât de mare, încât 

a comis şi un gest care a devoalat-o 
de o manieră comică. 

Generalissimul revenea cu avi-
onul dintr-o vizită întreprinsă pes-
te hotare. Iliescu era pe aeroport şi 
l-a chemat la el. Atunci l-a anunţat 
că îl ia în vizita ce urma a se derula  
într-un stat partener. Stănculescu a 
surâs enigmatic... 

Deci, dacă azi mai era preşedinte 
cel ce a decis lichidarea fizică a pre-
decesorului său, la conducerea sta-
tului român, negraţierea generalis-
simului avea un temei. Uman.

Aşa, adevărata explicaţie lipseş-
te. 

Ore bune, pe 22 decembrie 1989, 
generalul Victor Atanasie Stăncu-
lescu a fost la comanda armatei, în 
sediul vechi al Ministerului Apără-
rii Naţionale, după expedierea rapi-
dă, cu elicopterul, a cuplului Ceau-
şescu, nu doar din sediul Comitetu-
lui Central, ci şi de la timona Româ-
niei.

Generalul Milea murise. Guşă se 
blocase singur printre revoluţionari. 
Iar generalul Ilie Ceauşescu era ares-
tat, din ordinul lui Stănculescu.

Ion Iliescu nu apăruse la Tele-
viziunea Română. Silviu Brucan şi 
generalul Militaru fremătau de do-

rinţa de a reveni în atenţia opiniei  
publice, sub pretextul salvării naţi-
unii, de o echipă de conspiratori co-
munişti.

Pretextele invocate de justi-
ţie, pentru condamnarea generalu-
lui Stănculescu, pot păcăli doar pe 
contemporanii dezinteresaţi de ca-
uza unui... octogenar - aparent oa-
recare.

Dar nu şi pe profesioniştii arme-
lor, care ştiu cât de uşor poate fi in-
criminat un purtător de haină mili-
tară, numai pentru că se află la un 
anumit nivel al ierarhiei existente 
în armată. Regula este simplă. Cum 

adevăratul motiv nu poate fi invo-
cat i se inventează ceva. Inclusiv 
simplul fapt că a ocupat un post de 
unde răspundea de tot ce se întâm-
pla cu subordonaţii săi. 

Fără decizia inteligentă a lui 
Stănculescu, de a îl desprinde pe Ni-
colae Ceauşescu de frâiele puterii în 
statul socialist, Iliescu ieşea la pen-
sie ca director de editură, iar cei cu 
diplome de revoluţionari erau azi ce-
tăţeni simpli. Ca noi toţi. 

Aşa, patria îi este recunoscă-
toare generalissimului. Ţinându-l 
după gratii. Bravos, naţiune! Halal 
să-ţi fie...

Linia	de	miră

De ce nu este graţiat generalul Stănculescu?
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IntâlnIrIle ziuaveche.ro  
cu dan cristea

Mihaela	Popescu	Taulet,																																																									
Alin	Burtescu

Ziuaveche.ro: Unde se află în acest 
moment poezia românească?

Dan Cristea: N-am să fac greşeala pe 
care o făceau mulţi oameni înainte de 
’89, n-am să dau nume, dar erau voci 
care suţineau sus şi tare că poezia româ-
nească ar fi fost cea mai bună sau prin-
tre cele mai bune din Europa. E greu să 
spui aceste lucruri atât timp cât nu ştii 
alte limbi străine sau citeşti doar în ro-
mână sau, hai să spunem, mai citeşti o 
limbă în plus faţă de română. Lucrurile 
pe urmă s-au mai aranjat din acest punct 
de vedere, dar e greu să dai clasamente 
în ce priveşte literatura şi, mai cu sea-
mă, în ce priveşte poezia. Fireşte că ştiu 
câteva poezii, ca să vorbesc la plural, în 
special în limba engleză, în franceză, ştiu 
şi câteva poezii în traducere, dar, încă o 
dată, e greu să faci clasamente în ce pri-
veşte poezia. Dar dacă m-aş orienta după 
numărul de volume de poezie care apar 
în România, dacă m-aş orienta după spa-
ţiul alocat de revistele literare poeziei şi 
aş face o comparaţie, cred că există pro-
babil un interes mai mare faţă de poezie 
în România decât în alte părţi. Să fiu mai 
concret, revistele noastre literare publi-
că, fără nici o îndoială, mai multă poe-
zie decât publică reviste din Statele Unite 
sau din Franţa ori din Marea Britanie.

Z.V.: Să fie în directă legătură cu 
“Românul s-a născut poet”?

D.C.: Nu neapărat. Cred că ţine de o 
tradiţie. Deschid o paranteză - genul de 
cronică literară care se scrie astăzi în Ro-
mânia este de negăsit în alte părţi, un gen 
mai neobişnuit. Este o tradiţie a croni-
cii literare la noi, o tradiţie de dinainte 
de război care, din fericire, s-a perpetu-
at prin câţiva foarte, foarte buni croni-
cari în perioada comunistă şi care în epo-
ca actuală încă trăieşte. În alte părţi re-
cenzia care apare în ziare de mare tiraj, 
în cotidiene este o recenzie efectiv cana-
lizată pe publicitate care să atragă citito-
rul şi nicidecum o recenzie care să aibă 
aerul că este ea însăşi un produs artis-
tic, un produs literar cum este cazul din 
România.

Z.V.: În ultimii 20 de ani avem nume 
răsunătoare pentru poezia românească 
apropiate de nivelul lui Nichita Stănescu 
şi al marilor poeţi?

D.C.: Da, sigur că da. Chiar în ultimii 
ani de dinainte de ‘89 apăruseră câţi-
va poeţi foarte serioşi. Am să pomenesc 
două nume, mi-e greu să pronunţ multe 
altele ca să nu nedreptăţesc pe alţii, care 
efectiv înseamnă ceva în poezia româ-
nească contemporană. Este vorba des-
pre Ioan S. Pop şi Ion Mureşan, doi poeţi 
cu totul deosebiţi. În rest, sigur, la gene-
raţia optzecistă care se afirmase înain-
te de ’89 s-au mai adăugat, după acelaşi 
model, generaţia nouăzecistă, generaţia 
douămiistă. Unii spun că ar fi un abuz şi 
că nu se poate acest lucru, eu cred că se 
poate, cel puţin văd că alte istorii literare, 
mă refer la literatura engleză, apelează 
mai nou la aceeaşi cronologie a decadei. 
Ei vorbesc de poezia şaizecistă, şapteze-
cistă, deci nu am inventat nici aici for-
mula apei. Sigur că în ce priveşte această 
împărţire a literaturii pe generaţii, pe pe-
rioade, modelul era vechi, un model teo-
retizat, adică al perioadei de 30 de ani, un 
model care îl copia pe cel biologic – într-o 
 perioadă de 100 de ani sunt bunici, pă-
rinţi şi copii. Eu cred şi sunt convins că 
lucrurile în perioada noastră se accele-
rează, totuşi trăim într-o epocă în care 
lucrurile se schimbă extraordinar la 
câţiva ani, şi cred că această împărţi-

•

•

•

re pe decade, pe decenii este una foarte 
plauzibilă. Au apărut şi antologii de po-
eţi douămiişti. Sigur, cunosc nume, am 
scris destul de mult despre unii dintre  
douămiişti sau nouăzecişti, dar prefer 
deocamdată să nu dau nume pentru că 
s-ar putea să scap unul, două şi mi-aş 
pune 10, 15 în cap.

Z.V.: Presupun că şi timpul va decide 
pentru ei.

D.C.: Sigur că da.

Critica	românească		
este	o	lungă	poveste

Z.V..: Despre critica românească...
D.C.: Eiiii, critica românească este o 

lungă poveste. După părerea mea, critica 
românească trece printr-o perioadă nea-
gră. Din multe motive. În ce priveşte po-
ezia, într-un fel ea este ajutată de apari-
ţia a foarte multor publicaţii şi volume de 
poezii. Nu se mai aşteaptă acum la coa-
dă la edituri care să te programeze după 
cincinale. Cine are un volum de versuri, 
cu ceva bani, poate să publice oricând 
şi oriunde în ţară. Lucrurile stau destul 
de asemănător şi în ceea ce priveşte pu-
blicaţiile, au apărut foarte multe. Dar ca 
tot ce este excesiv, în măsura în care se 
publică foarte mult şi criteriul valorii a 
scăzut foarte, foarte mult. Critica trece 
printr-o perioadă dificilă din mai multe 
puncte de vedere. Ca director de revistă, 
în primul rând, trebuie să va spun că gă-
sesc foarte puţini oameni, comparativ cu 
perioada dinainte de ’89, care să scrie cri-
tică. De ce? Pentru că şcoala e mai proas-
tă, pentru că a scrie critică înseamnă să 
ai şi o anume vocaţie, înseamnă să ai şi 
anume lecturi, înseamnă să ştii carte în 
primul rând, or, dacă şcoala e proastă, nu 
prea găseşti nici oameni doritori să de-
vină critici. Poate şi aspectul bănesc al 
lucrurilor. Să scrii critică nu este simplu 
şi un om care publică critică poate că ar 
vrea şi o remuneraţie cât de cât, totuşi nu 
poţi să scrii critică zilnic.

De asemenea, cred că putem invoca 
şi lipsa de autoritate a criticii. Înainte de 
’89 existau câţiva critici, cei ai „Români-
ei Literare” în primul rând, Nicolae Ma-
nolescu, Valeriu Cristea, Lucian Raicu şi 
de la alte reviste, care erau o autoritate 
a criticii. Efectiv, un poet sau un proza-
tor era onorat când se scria despre el. La 
ora actuală nu prea mai există acest lu-
cru şi pun faptul ăsta pe împrejurarea că 
se scrie foarte mult. Este greu de stăpâ-
nit în aceste condiţii fenomenul critică. 
Eu am tot insistat la Uniunea Scriitori-
lor, cred că ar trebui câteva întâlniri, câ-
teva colocvii ale criticilor literari, unde 
să ajungem la câteva puncte de vedere. 
Critica nu mai stăpâneşte fenomenul li-
terar şi foarte multe cărţi trec acum ne-
înregistrate de critică şi pentru că efectiv 
depăşesc posibilităţile criticilor de înre-
gistrare şi pentru că aceştia au rămas pu-
ţini. Sunt doar câteva reviste în România 
care mai au echipe de critici.

Z.V.: Se riscă o pierdere a tradiţiei în 
critică?

D.C.: În măsura în care facultăţile de 
filologie, facultăţile de profil îşi vor re-
veni şi vor produce oameni interesaţi în 
fenomenul literar, cred că oricând lucu-
rile se pot repara. Să vă spun o aminti-
re: când eram student la Universitate, la 
Limba şi Literatura Română, în zilele de 
joi, vineri, cum ajungeam în amfiteatrul 
facultăţii vedeam oamenii citind publi-
caţiile vremii, de la „Contemporanul” la 
„România Literară” ş.a.m.d. Ca profesor, 
nu am văzut, intrând în sala de curs, pe 
nimeni care să deschidă o revistă litera-

•

•

•

ră şi să citească. Deci a dispărut interesul 
pentru reviste, chiar am auzit de un scri-
itor, şi nu voi da nume, premiat de Uni-
unea Scriitorilor care nu văzuse în viaţa 
lui o revistă prestigioasă cum este „Via-
ţa Românească”... Şi era un scriitor pre-
miat de Uniunea Scriitorilor. Deci avem 
asemenea fenomene.

Problema	cu	sediul	
Uniunii	Scriitorilor	nu	a	
început	de	ieri,	de	azi

Z.V.: Retrocedarea sediului Uniunii 
Scriitorilor şi lipsa temporară a sediului 
până la atribuirea unuia nou va pune 
în dificultate activitatea Uniunii şi 
implicarea ei în viaţa culturală?

D.C.: Nu. Cu siguranţă că nu. Proble-
ma cu sediul Uniunii Scriitorilor nu a în-
ceput de ieri, de azi. Ea persistă de mai 
mult timp, dar acut este faptul că Uniu-
nea va trebui să se mute până în martie 
2011. Deci lucrurile sunt presante şi erau 
presante pentru cei care ştiau aceste tre-
buri şi nu pentru marea masă a scriitori-
lor. Faptul că suntem siliţi să cedăm se-
diul nu a împiedicat Uniunea să-şi dez-
volte o bună parte din acţiunile ei, nu a 
împiedicat-o să-şi ducă treburile curen-
te, să avem întâlnirile pe care le avem, şe-
dinţele pe care trebuie să le aibă organe-
le de conducere ale Uniunii Scriitorilor. 
Sigur, mai rău s-a stat şi se stă în ceea ce 
priveşte partea bănească. Uniunea este, 
a fost şi încearcă şi doreşte să fie autono-
mă din acest punct de vedere. Bineînţe-
les că un sprijin al statului este bineve-
nit şi cum am citit recent şi cum ştiam 
de fapt, se pare că Uniunea şi Uniunile 
de creaţie vor primi un sprijin din par-
tea Guvernului pentru publicaţiile lor. 
Chiar a fost precizat într-un comunicat. 
Ştiam despre acest lucru. Să vedem cum 
se va materializa şi în ce forme. Pentru 
că atunci când se ajunge la problemele 
concrete, de multe ori se mai împiedică 
lucrurile.

Îţi	scoţi	pe	print	volumul	
şi	îl	citeşti	unde	vrei

Z.V.: Cu avansul extraordinar al 
tehnicii asistăm la convertirea presei 
din print în online, adică pe internet, 
cărţile pe hârtie devin virtuale, 
bibliotecile - la fel. Credeţi în viitorul 
acesta “virtual” al paginii tipărite?

D.C.: Aţi găsit o proastă adresă în 
această privinţă, dar haideţi să pun asta 
şi pe seama anilor, deşi aş putea spune 
că mă pot considera unul dintre oame-
nii care au lucrat cu calculatorul şi unul 
dintre primii, cred în România. Cu alte 
cuvinte, să fiu mai precis, eram în State-
le Unite şi calculatorul începuse să devi-
nă o tehnică destul de curentă, accesibi-
lă tuturor oamenilor, să apară în gospo-
dării şi aşa mai departe. Deci am lucrat 
de mult timp cu calculatorul. Nu mă con-
sider nici o clipă un profesionist al lui, e 
mai interesant din acest punct de vede-
re, din păcate. Şi, personal, citesc şi vo-
lume pe calculator, dar nu cu mare dra-
goste. Nu citesc ca informaţie sau obli-
gat, ca obligaţie. Mi se trimit şi volume pe 
e-mail şi atunci trebuie să le citesc. Sigur, 
nu sunt format pentru o asemenea lectu-
ră. Sunt un om care vrea să buchisească 
acolo, pe pagina de hârtie. Probabil că lu-
crurile se vor schimba în acest sens.

Z.V.: Va fi dificil de renunţat la 
parfumul cărţilor, nu?

D.C.: De ce să citeşti doar pe ecra-
nul calculatorului?! Dacă ai o impriman-
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tă şi îţi scoţi pe print volumul, îl citeşti 
unde vrei. Soţia mea citeşte în felul ăsta 
la calculator, tot timpul. Eu mă uit la ea 
cu mare admiraţie, dar nu-i copiez încă 
modelul.

Limba	în	care	scrie	Herta	
Muller	este,	efectiv,	o	
creaţie

Z.V.: Un nume: Herta Muller - premiul 
acordat. De ce şi cum? 

D.C.: Mă puneţi aici să îmi dau cu pă-
rerea asupra unui premiu acordat de un 
întreg juriu internaţional. Juriu de pre-
stigiu şi premiu considerat ca fiind cel 
mai mare în ceea ce priveşte literatura. 
Este greu de spus aici. Sigur că mă bu-
cur pentru Herta Muller pe care am cu-
noscut-o înainte de ’89, aşa cum i-am cu-
noscut pe mulţi dintre scriitorii de origi-
ne germană care au plecat din România. 
Cu unii am fost chiar bun prieten şi am 
fost îndurerat când au trebuit să plece şi 
am rămas prieteni în continuare. Iar în 
ce o priveşte pe Herta Muller, sunt mul-
te lucruri de spus aici: în primul rând, nu 
citesc germana, din păcate. Mulţi vorbi-
tori de limbă germană mi-au spus că lim-
ba în care scrie Herta Muller este, efec-
tiv, o creaţie. Deci este altceva, limba în 
care scrie ea este altceva şi cred că se poa-
te vorbi despre o limbă Herta Muller. Ia-
răşi, ceea ce scrie şi lumea ei, care este 
lumea românească de dinainte de ’89, şi 
aceste lucruri pot să atragă. Nu cad de-
loc în această capcană, cum că premiul 
ar fi fost un premiu ghidat, deşi ştiu pe 
de altă parte foarte bine că şi cazul Pre-
miului Nobel sau ca şi în cazul Premiului 
Nobel există premii care au răsplătit lite-
raturi, convingeri, tendinţe, şi mai puţin 
cariere literare în sine. Uneori s-a acordat 
mai mult aşa, pentru nişte lucruri, decât 
pentru talente şi cariere literare în sine.

Z.V.: Cum a fost cazul lui Mario 
Vargas Llosa? Nu?!

D.C.: Sigur, dar după cum vedeţi, Llo-
sa, care de atâţia ani a bătut la porţile Pre-
miului Nobel, probabil că a avut de tras şi 
în urma convingerilor lui politice, şi pen-
tru faptul că fusese un candidat la preşe-
denţie şi aşa mai mai departe, dar până 
la urmă lucrurile au revenit unde trebuia 
să revină, şi acest mare scriitor a primit 
distincţia pe care trebuia să o primeas-
că demult.

De	la	“Istoria	unei	
secunde”,	Păunescu	a	
trecut	către	o	poezie	pe	
care	n-avea	rost	să	o	scrie

Z.V.: Poetul Păunescu.
D.C.: Este greu de vorbit despre poe-

tul Păunescu. Este extrem de greu. Este 
extrem de greu, pentru că trebuie să fa-
cem o diferenţă pe care lumea, lumea 
obişnuită  nu o prea face. Deci întâi să 
facem această diferenţă pe care cei care 
se ocupă de literatură o ştiu foarte bine: 
diferenţa pe care o facea Proust între Eu-
ul profund, Eu-ul scriitoricesc să-i spun 
aşa şi Eu-ul social. Nu există, spunea Pro-
ust, deşi după părerea mea lucrurile nu 
pot fi despărţite chiar net, nu există o le-
gătură între Eu-ul profund şi Eu-ul so-
cial. Legături există categoric, pentru ca 
Eu-ul îi cere şi Eu-ului profund o anumită 
moralitate. Eu cred că moralitatea scrii-
torului este moralitatea faţa de ceea ce 
el scrie. Deci nu poţi să fii scriitor mo-
ral şi să scrii tâmpenii. Nu poţi să fii un 
scriitor moral şi să scrii lucruri pe care 
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“Se	poate	vorbi	despre		
o	limbă	Herta	Muller”

cine este dan cristea
S-a născut în Bucureşti pe 10 noiembrie 1942
Studii: 
1992 - PhD în literatură comParată, university of iowa. (sua) 
1986-92 - stuDent DoctoranD în Programul PhD al universităţii 
Din iowa  (DePartamentul De literatură comParată). 
1965 - examen De stat, sesiunea iunie, DiPlomat universitar în 
limbă şi literatură română. 
1960-65  - facultatea De limbă şi literatură română, 
universitatea bucureşti.
Din 2008  este directorul revistei “Luceafărul”. 
membru al Pen clubului româniei. 
membru al uniunii scriitorilor Din românia Din anul 1974.
Debut publicistic în “Contemporanul”, 1964. 
cărţi: 
 „Poezia vie“, eD. cartea românească, 2008. 
 „autorul şi ficţiunile eului“, eD. cartea românească, 2004. 
„versiune şi subversiune: ParaDoxul autobiografiei“, eD. cartea 
românească, 1999.  
„version anD subversion, the autobiograPhies of benjamin 
franklin, henry aDams anD michel leiris“, eD. hestia, timişoara, 
1996. 
„faPtul De a scrie“, eD. cartea românească, 1980. 
arcaDia imaginară, eD. cartea românească, 1977. 
un an De Poezie, eD. cartea românească, 1974.
Premii 
2005 - Premiul Pentru critică al revistei “ramuri” Pentru 2005. 
2005 - Premiul Pentru critică şi istorie literară al asociaţiei 
scriitorilor Din bucureşti Pentru  volumul „autorul şi 
ficţiunile eului“. 
1999 - orDinul serviciul creDincios  în graD De cavaler. 
1987 - john mcgalliarD awarD, Pentru un eseu De literatură 
meDievală, university of iowa. 
1980 - Premiul Pentru critică şi eseu al uniunii scriitorilor Din 
românia Pentru cartea „faPtul De a scrie“. 

8

8

8

8

8



www.ziuaveche.ro	
jurnal de sărindar

onlineoaMenii confundă ceea ce citesc în ziare cu ştirile >A. J. lIeblIng

05

evident, nu le consider a avea valoare, 
ci valoare estetică. Deci în ceea ce îl pri-
veşte pe Păunescu, este un om pe care l-
am cunoscut, am fost colegi, de fapt avea 
un mare talent de versificator pe care el   
l-a pus de multe, de multe ori în slujba al-
tor interese. Există poeme şi nu vorbesc 
de primele cărţi de poezie ale lui Pău-
nescu, cu poeme excelente, vi le pot re-
cita şi acum, dar încet, încet de la „Isto-
ria unei secunde“, Păunescu a trecut că-
tre o poezie, dacă vreţi o poezie pe care  
n-avea rost să o scrie. O poezie pe care pu-
tea să o înlocuiască şi era mult mai con-
vingător articolul din ziar şi articolul de 
gazetă. Aş da un exemplu ca să fie mai 
bine înteles: o poezie după părerea mea 
există, începe să existe, un poem din mo-
mentul în care nu mai poţi să parafra-
zezi, deci în care nu mai pot să îl spun 
cu lucrurile mele, poemul îmi interzice, 
nu pot să-l spun decât cu versul respec-
tiv, el îmi interzice o traducere în cuvin-
tele mele. Păi dacă iau un poem, un poem 
care se bucură de o bună primire din par-
tea cititorului, de exemplu cel cu părin-
ţii, foarte uşor îl pot transpune în pro-
ză: în acest vers, poetul spune că nu ne 
purtăm bine faţă de părinţii noştri care 
ne-au dat viaţă şi nu este bine ce facem. 
Încă o dată, pot să spun lucrurile astea 
cu vorbele mele, cu vorbe din proză, deci 
nu văd de ce trebuie să scriem poezie sau 
unde este limbajul poetic.

Z.V.: A desfiinţat el limbajul poetic? A 
contribuit la anularea lui cu genul acesta 
de poezie, poezie-manifest?

D.C.: Nu, nu a contribuit. Dacă vreţi, 
a minat ceea ce generaţia lui, generaţia 
’60, ’70, făcuse complet să se uite. Ge-
neraţia lui Nichita, lui Mircea Ivănescu, 
Petre Stoica şi a altor poeţi extraordinari 
făcuse uitat şi trecuse în derizoriu şi nu 
numai în derizoriu, ci chiar într-o uita-
re completă, limbajul poeziei proletcul-
tiste. Limbajul poeziei prolecultiste: în 
acest vers, poetul ne spune cum minerul 
X s-a dus în mină să salveze, sau ce mai 
ştiu eu, sau în acest vers poetul ne spu-
ne că în fiecare zi, de la zi la zi, lupta de 
clasă se îndârjeşte pentru că elemente-
le duşmănoase care sunt chiaburii unel-
tesc din ce în ce mai tare împotriva ordi-
nii de stat. Aceasta e o poezie. De ce să 
scrii o poezie cu acest conţinut, când poţi 
să scrii un articol? Asta trebuie să ne lase 
efectiv pe gânduri, dacă nu altfel.

Literatura	nu	are	decât	
morala	lucrului	bine	scris

Z.V.: Constanţa Buzea, prima soţie 
a poetului, a publicat un jurnal în care 
conferă cititorilor o altă imagine a lui 
Păunescu. Credeţi că genul ăsta de 
scriitură este legitimă?

D.C.: Este o întrebare extrem de grea. 
Iarăşi o cunosc de foarte mult timp pe 
Constanţa Buzea. Ţin foarte mult şi la 
omul şi la poetul Constanţa Buzea şi nu 
îmi sunt străine unele experienţe prin 
care a trecut, deci am fost şi colegi la Am-
fiteatru, în fine, nu sunt deloc străin de 
câteva din lucrurile prin care a trecut. A 
scrie jurnal sau nu despre aceste lucruri?! 
După părerea mea, literatura nu trebuie 
să fie limitată la nimic. Încă o dată, lite-
ratura nu are decât morala lucrului bine 
scris. Este bine scris, acceptăm. Nu este 
bine scris, ne punem întrebări despre 
morala scrierii; asta este morala lucru-
lui literar, este bine scris, este estetic, vi-
abil, este scris cu talent şi aşa se poate  
scrie orice. Altfel, ar însemna să punem 
cenzuri. Am scăpat de cenzuri şi am re-
veni la ceea ce scriitorii de dinainte de 
’89 ştiau foarte bine. Adică mai al dra-
cului decât cenzura oficială era autocen-
zura pe care fiecare şi-o impunea pentru 
că îşi zicea: „Băi, dacă scriu aşa n-o să 
treacă, dacă scriu mai aşa, mai decolo-
rat, poate merge“. Deci, nu-i bine. Iar lu-
crurile în cazul unui jurnal personal tre-
buie judecate cu altă măsură. E vorba de 
doi scriitori şi nu e vorba de o pereche 
oarecare.
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Z.V.: Literatura română 
contemporană are poetese?

D.C.: Excepţionale! Excelente! Nu 
sunt deloc subiectiv, dar unul dintre po-
eţii literaturii române la care ţin foarte 
mult, ţin foarte mult şi la poezia şi la li-
teratura pe care o scrie, nu e vorba nu-
mai de poezie, e vorba şi de eseu, de me-
morialistică, este Ileana Mălăncioiu. Mi 
se pare un poet extraordinar, cu o for-
ţă extraordinară, un om deosebit, efec-
tiv plecată dintr-un sat argeşean. Şi-
a dat un doctorat în filosofie, a scris şi 
scrie cărţi despre mari autori filosofi şi 
în acelaşi timp scrie şi poezie, o poezie 
despre viaţă, despre moarte, dar în ace-
laşi timp ea înainte de ’89 a avut curajul 
unei poezii care, acolo, de pildă, trebuie, 
fac o paranteză: şi se spune că Păunescu 
a avut şi poeme împotriva regimului. 
Eu i-am citit câteva poeme. Este exem-
plul acelor poeme, se tot citează acum, 
în care el critică nişte direcţii îmbrăţişa-
te atunci în partid. Ei! Ileana Mălăncioiu 
face cu totul şi cu totul altă poezie. Efec-
tiv, ea construieşte nişte alegorii extra-
ordinare, care să expună situaţia noastră 
din acele vremuri. Apelează la nişte ele-
mente de imaginaţie, noi suntem în po-
emele ei ca nişte robi faraonici şi suntem 
precum poporul obligat să ia calea exilu-
lui, deci nişte imagini extrem de puter-
nice pentru a sugera nişte realităţi. Asta 
este poezie. Nu este vorba numai de Ilea-
na Mălăncioiu, ci şi de Angela Marinescu 
care şi ea este o poetă deosebită; dintre 
generaţiile mai tinere, Marta Petreu. În 
generaţiile mai tinere, cred că sunt mai 
multe poete bune decât poeţi. Sunt mai 
serioase, mai cu miez.

Z.V.: L-am uitat pe poetul Ioan Flora?
D.C.: Nu l-am uitat. El este prezent şi 

în memoriile noastre şi în multe lucruri. 
Flora este un poet despre care e momen-
tul să se scrie mai aplecat, e momentul 
să se scrie trecând la o analiză mai per-
tinentă a operei lui poetice, pentru că, 
atât timp cât trăia, omul parcă umplea 
locul cu simpla lui prezenţă. Flora era 
unul dintre acei poeţi atât de prezenţi, 
atât de vitali, te făcea să te gândeşti să 
laşi poezia lui cam pe al doilea plan. E, 
acum nemaifiind Flora, cred că poezia 
lui trebuie să revină pe primul plan şi că 
este momentul să se scrie despre ea, aşa 
cum această poezie o merită. După cum 
ştiu, chiar Muzeul Naţional al Literatu-
rii Române pregăteşte o seară Ion Flora 
în care se vor citi şi poeme şi se vor as-
culta şi aprecieri despre poezia acestui 
drag poet.

Nu	poţi	să	fii	de	dreapta		
şi	să	spui	„Jos	Băsescu“.		
E	o	contradicţie

Z.V. : Cum vedeţi evoluţia presei 
româneşti, având în vedere că foarte 
multe cotidiene au dispărut de pe piaţă, 
printul a evoluat către varianta on-line?

D.C.:  Eu cred şi n-aş vrea să fiu rău, 
însă presa românească şi-a cam făcut-o 
cu propria mână. Pentru că ajunsese atât 
de partizană, încât pentru mulţi oameni 
nu mai era de citit. Eu, de pildă, de unde 
acum câţiva ani cumpăram şi eram abo-
nat la trei, patru publicaţii, încet, încet 
am renunţat la ele, mă mai uit pe inter-
net, deşi îmi place să citesc ziarul aşa 
cum se citeşte, cu foşnetul hârtiei. Pre-
sa nu e vinovată pentru că a devenit par-
tizană, ci pentru faptul că nu a recunos-
cut deschis aceste lucruri. Cum este în 
străinătate: nu vom citi niciodată într-un 
Le Figaro poziţii de stânga, aşa cum în 
Le Monde n-o să citim poziţii extremis-
te. Aceeaşi structură o are şi presa ame-
ricană şi cea engleză, oriunde doriţi să 
vă îndreptaţi atenţia. Presa ar trebui să 
aibă o ţinută, o linie, nu să slalomeze la 
infinit. Doar pentru o lozincă de genul 
„Jos Băsescu“, trebuie să dai şi în stân-
ga şi în dreapta. A spune „Jos Băsescu“ 
poate să însemne ca eşti de stânga, dar 
nu poţi să fii de dreapta şi să spui „Jos Bă-
sescu“. E o contradicţie. Cât de mare ar 
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fi frecuşul între partide nu poţi să spui 
asta, pentru că te contrazici pe tine în-
suţi. Din acest punct de vedere cred că o 
transparenţă mai mare a presei ar ajuta, 
o moralitate pentru că nimeni nu ignoră 
că presa are patroni, însă aceştia ar tre-
bui să fie mult mai tansparenţi şi mult 
mai puţin vizibili. 

Presa	socială	duce	lipsă		
de	condeie	talentate

Şi trebuie să spunem că presa politi-
că, presa socială duce lipsă de condeie 
talentate. Prea uşor s-a pătruns în pre-
să. Prea multă lume s-a transformat în 
ziarişti; e plină lumea de analişti, de tot 
felul de nume dintr-astea cu glazură şi 
de fapt ei sunt de-abia nişte bieţi băieţi 
şi fetiţe, ieşiţi de pe porţile şcolii. Prea 
uşor fiecare are părere personală. Perso-
nal sunt uimit că fiecare în ţara asta are 
păreri. A avea păreri, opinii, înseamnă 
că trăim într-o democraţie şi nu într-o 
dictatură cum vor unii să ne facă să cre-
dem, dar a avea părere înseamnă a avea 
şi argumente. Dar a avea părere, aşa, nu-
mai pentru că eşti Gică contra, e o tâm-
penie. Există păreri de două feluri: păre-
rea argumentată, intelectuală şi cea de 
Gică contra. Trebuie luat şi acest aspect 
în consideraţie. 

Sunt uimit, răvăşit că în mass-me-
dia, oameni care sunt agronomi, altul 
e contabil, sau altul specialist în cos-
metică sau nu ştiu ce, toţi ăştia la un loc 
pot să se exprime despre economie, în 
egală măsură despre politică, finanţe şi  
despre cultură, ei pot trata orice subiect. 
Nu poţi să faci cosmetică şi să fii şi finan-
ţist. Toată lumea crede că poate ocupa 
orice loc şi că o opinie urechistă este o 
opinie intelectuală. 

Categoric,	sunt	cărţi	care	
n-au	nevoie	de	critică

Z.V.: Vă vom provoca:  Alexandru 
Bogdan Stănescu, într-un interviu la 
ziuaveche.ro, cu Iolanda Malamen, 
spunea că oamenii n-ar mai trebui să 
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citească deloc critică. Să citească direct 
cartea şi să nu mai ţină cont de părerea 
criticilor. A mers până acolo încât a zis că 
o să dispară critica de întâmpinare. E o 
tendinţă de marginalizare a criticii?

D.C.: E o părere şi hai să spunem lu-
crurilor pe nume: în genere este părerea 
scriitorilor frustraţi. Frustraţi că încă nu 
s-a scris despre ei într-un mod elogios, 
frustraţi de faptul că unii au ce scrie, că 
alţii nu şi atunci e simplu! Ce nevoie mai 
avem de critici! Lucrurile nu stau chiar 
aşa: categoric sunt cărţi care n-au nevoie 
de critică. Sunt cărţile de consum în care 
e nevoie numai de reclamă, este ceea ce 
citiţi pe pagina a patra a unei cărţi cum 
că este o acţiune fascinantă şi nu poţi să 
o laşi din mână. Asta este tot ce se poate 
scrie despre cartea respectivă. Dar sunt 
şi cărţi care depăşesc nivelul de înţele-
gere al multor cititori. Criticul este un 
specialist. Vrem, nu vrem, el rămâne un 
specialist al lecturii. Or, dacă eşti inte-
resat de cărţi, care pun probleme de la 
stil până la cele de tehnică literară, ci-
tirea criticii este necesară. Şi nu numai 
atât. Eu cred că în ultimele decenii ale 
secolului pe care tocmai l-am părăsit,  
s-a pus mare preţ pe teorie şi critică li-
terară. În critica literară există lucruri la 
fel de fascinante pe cât pot fi şi în ficţiu-
ne. Din contră, literatura română actua-
lă suferă de prea puţină întâmpinare cri-
tică. E bine că se publică mult şi trebuie 
lăsaţi oamenii să publice. În loc să facă 
prostii, e mai bine să publice, nu trebuie 
să le punem pumnul în gură, dar în ace-
laşi timp trebuie să învăţăm să facem di-
ferenţa între o literatură bună şi mima-
rea literaturii. A devenit foarte uşoară 
mimarea literaturii.

Z.V.: Legat de acest subiect: deunăzi, 
celebrisima Mihaela Rădulescu spunea 
ca ea a vândut mai multe cărţi decât 
Orhan Pamuk. Din start se pune pe 
acelaşi plan cu o somitate ca Pamuk, e 
legitim?

D.C.:  Nu e nevoie să ne legăm de nume 
concrete. Ar fi o pierdere de energie. Tre-
buie analizate câteva principii concrete. 
Criteriul vandabilitaţii este un criteriu 
absolut onorabil, totuşi nu este un cri-
teriu de valoare. E onorabil, se pot da şi 
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premii pentru vânzările de carte, dar în 
aceleaşi categorii. Adică, nu poţi să pui 
un boxer de 60 de kg să se bată cu unul 
de 100. Nu pot pune o carte construită 
cu o anumită pregătire şi estetică literară 
să lupte cu una scrisă comercial, făcută 
pentru a fi cumpărată. Sunt două lucruri 
diferite. Şi mai este aspectul talentului. 
Poţi avea sau nu. Talentul nu ocoleşte, 
ca să-l parafrazăm pe Caragiale: „Boa-
la nu ocoleşte, madam!“, spune un per-
sonaj. Publicarea cărţii este aproape un 
blazon. Politicienii tânjesc să publice, la 
fel ca şi cei din showbiz. Şi ei îşi dau sea-
ma că această glorie a televizorului este 
trecătoare şi încep să publice, încearcă 
să-şi pună câteva cărămizi la o glorie mai 
perenă, care este gloria cărţii. Aşa se apu-
că să scrie cărţi. Şi dacă îi supunem cri-
ticii trebuie să-i supunem aşa cum îi su-
punem pe toţi.

Z.V.: Revista „Luceafărul“?
D.C.: Acum mi-e jenă să vorbesc eu 

despre ea. Pot să spun că am o păre-
re bună despre felul cum apare, des-
pre conţinutul ei. Sunt oameni care 
îmi vorbesc de bine despre revistă, că 
lucrurile arată bine. Sigur că ele pot 
arăta şi mai bine, cam ştiu ce trebu-
ie şi vă daţi seama, vorbesc din inte-
riorul lucrurilor, de multe ori îmi tre-
buie mai multă critică şi îmi este greu 
să o găsesc, îmi este greu să găsesc oa-
meni tineri care să vrea să îmbrăţişe-
ze cu devotament această meserie de 
critic. Dar marea problemă a reviste-
lor şi vorbim aici de cele literare şi nu 
de cele ca „Libertatea“ sau „Click!“, 
marea problemă pe care numai o inter-
venţie a statului o poate rezolva, este 
cea a difuzării. Au existat nişte promi-
siuni atunci când erau nişte mişcări la 
Rodipet, însă nu s-a finalizat nimic.  
După părerea mea, o intervenţie a sta-
tului,  prin Ministerul Culturii, o le-
gislaţie mai bună poate ajuta difuza-
rea revistelor literare. Bibliotecile lo-
cale, municipale nu au fonduri sufici-
ente pentru a se abona la revistele lite-
rare. Şi e o problemă. Vorbim de acce-
sul la literatură şi cultură. 

 >	Foto:	Alin	Burtescu

•



Unităţile SSD le vor înlocui pe cele HDD în maxim 5 ani
Luminiţa Niţoiu 

www.playtech.ro

Tehnologia SSD va cunoaşte un avânt 
considerabil anul viitor. O trecere 
completă la SSD-uri din partea 
consumatorilor se va face în decursul 
următorilor 3-5 ani, este de părere 
Pawel Smigielski, manager regional 
pentru Europa de Est. 

Estimările sale vorbesc despre o 
scădere a preţurilor la SSD-uri cu 15% 
în fiecare an. Cum vi se pare în prezent 
ofertă pe acest segment?

În 2010, Kingston şi-a extins gama 

•

de SSD-uri cu seriile V100, V100+, V180 
şi S100. „Anul viitor va sta sub semnul 
tehnologiei SSD, o zonă pe care ne aş-
teptăm să avem o creştere cu 100%. (...) 
De asemenea, ne aşteptăm la adoptarea 
tehnologiei USB 3.0, pe fondul creşte-
rii vânzărilor de plăci de bază şi note-
book-uri dotate cu această tehnologie în 
2011”, spune Gabriel Gîdea, director de 
dezvoltare Kingston Technology Româ-
nia, Bulgaria şi Moldova. 

Data Traveler Ultimate 3.0 este primul 
stick USB 3.0 Kingston, lansat tot în 2010. 

După cum ştiţi, Kingston mai este 
prezenţa prin DRAM, memorii Flash. 

•

Pe segmentul HyperX, compania a lan-
sat în acest an modelele blu, LoVo şi 
HyperX H2O.

Interesantă este statistica realizată 
pentru mai multe ţări din Europa 
Centrală şi de Est privind cheltuielile 
pe cap de locuitor pentru produse 
Kingston.

Rezultatele oficiale arată că în top se 
situează Cehia, unde cheltuielile sunt la 
2,40 dolari per capita, în timp ce Româ-
nia este pe ultimul loc, cu 0,50 dolari 
pe cap de locuitor, după Bulgaria, unde 
există 0,80 dolari cheltuiţi de fiecare 
persoană pentru produse Kingston. 

•

un prieten este un dar pe care ți-l faci ție >R.L. StevenSon
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Noul Fiat Doblo Cargo a fost desemnat 
Van of the Year 2011 de către presa 
de specialitate din Europa, la cea 
de-a 63-a ediţie a Salonului auto de la 
Hanovra. La acest titlu au contribuit 
noua platformă a autovehiculului 
italian, dar şi inovaţiile care au vizat 
economia de combustibil, un criteriu 
esenţial în industria transportatorilor. 
Am testat câteva zile noul Fiat Doblo 
Cargo, încercând postura unui şofer 
profesionist. Am avut aproape 
confortul unui autotursim, dar cu o 
mare disponibilitate de volum. 

Doblo Cargo a apărut acum zece ani. 
Dedicat, în special, transportului urban 
de marfă, vehiculul torinez a căpătat, în 
timp, o asemenea notorietate că în 2006 
a fost recompensat cu titlul de Van of the 
Year. Isprava avea să se repete odată cu 
noul model fabricat în 2010 pe platfor-
ma MK2, un kit dezvoltat împreună cu 
General Motors pe care au mai fost ridi-
cate Opel Corsa, Opel Meriva, Alfa Ro-
meo MiTo, Grande Punto sau Chevrolet 
Aveo. Notorietatea lui Doblo a fost atât 
de mare, încât prima variantă a mode-
lului a fost asamblată în Turcia, Brazi-
lia, Rusia şi Vietnam.

Un volum de 4,2 metri cubi

Noua generaţie de Doblo se fabri-
că, în prezent, doar în Turcia. Se remar-
că în segmentul aglomerat al Vanuri-
lor prin lungimea interioară de până la  
2,17 metri, printr-un volum de încărca-
re de 4,2 metri cubi şi o sarcină utilă de 
897 kg. La aceste specificaţii a contribu-
it designul pătrăţos al caroseriei şi  dis-
tanţa dintre pasajul roţilor din spate de  
1,23 metri. Cu alte cuvinte, poţi căra cu 
uşurinţă obiecte voluminoase. Cabina 
şoferului şi a pasagerului este protejată 
cu un grilaj de fier care permite mişcarea 
poziţiei scaunelor. Podeaua este acope-
rită cu un plastic antiderapant, cu profi-
le, şi are încastrate cârlige pentru anco-
rarea mărfii. Accesul se poate face prin 
spate, uşile fiind prevăzute cu opritoare, 
dar şi prin partea laterală dreapta. Oda-
tă cu deschiderea uşilor, se aprind şi lu-
minile din cargo. Suspensia este como-
dă, aceasta fiind asigurată pe puntea spa-
te de sistemul bi-link independent cu ar-
curi elicoidale.

Ca la cinema

Poziţia la volan este înaltă, specifică 
unui autovehicul de transport, şi asigu-

ră, în combinaţie cu parbri-
zul mare, o vizibilitate bună 
asupra şoselei. Scaunele 
sunt comode şi permit re-
glajul şi pe înălţime, la fel ca 
şi volanul. Pe plafonul cabi-
nei a fost montat un spaţiu de 
depozitare generos, care per-
mite depozitarea la îndemnă 
a unor lucruri necesare unui 
şofer profesionist. Când m-
am suit în Doblo Cargo Maxi 
am fost surprins de lipsa unui 
radio CD, dar şi de compensarea la 
nivelul accesorizării cu un senzor 
de parcare spate şi lateral, esenţi-
al în lipsa unui haion.

Consum mic  
cu Start/Stop

Computerul de bord monitorizează 
consumul în sistemul comercial, acesta 
fiind afişat în kilometri parcurşi cu un li-
tru de combustibil. Maşina testată a fost 
echipată cu motorul diesel multijet de 1,6 
litri. La gol, prin trafic aglomerat de Bu-
cureşti, afişajul a indicat 15,2 km/litru, 
adică un consum de 6,5 litri/100 de km. 
În sarcină, în trafic extraurban, consu-
mul de fost de 17, 7 km la un litru de moto-
rină, adică un consum de 5,6 litri/100 de 

km. Propulso-
rul 1,6 litri furnizează 105 cai pu-
tere şi un cuplu de 290 de Nm, iar con-
sumul de motorină este redus în traficul 
urban prin folosirea funcţie Start/Stop, 
care opreşte motorul atunci când maşi-
na staţionează după ce a rulat cu peste 
20 de km/h şi şoferul a eliberat pedala 
de ambreiaj. Preţul modelului testat, Do-
blo Cargo Maxi Comfort, este de 17.950 de 
euro cu TVA inclusă.

e2290v 
Cel mai subţire monitor 
LED al LG de până acum 
LG şi-a anunţat cel mai subţire monitor LED de până 
acum, E2290V, cu o grosime de numai 7,2 mm.  
Monitorul are diagonală de 21,5 inci (54,6 cm), rezoluţie 
de 1920x1080 şi rată de răspuns de 2 milisecunde. Dacă 
eşti gamer sau îţi place să vizionezi meciuri sportive 
şi filme de acţiune pe PC, înseamnă că faci parte din 
publicul pentru care acest monitor a fost creat în mod 
special. E2290V este echipat cu o serie de inputuri 
standard, de tip analog, digital şi HDMI.  Pentru site-uri 
pecum YouTube, monitorul este dotat cu softul LG 
Image Booster, care îmbunătăţeşte streamingul de 
conţinut.  În ceea ce priveşte consumul de energie, noul 
model LG, cu tehnologia Super LED, este mai econom 
cu până la 40% faţă de un monitor tradiţional CCFL LCD. 
E2290V produce 250 niţi de luminozitate şi are o rată a 
contrastului dinamic de 10,000,000:1. LG E2290V va 
apărea mai întâi în magazinele din Asia în această lună, 
la un preţ echivalent de 435 de dolari, dar va fi lansat cel 
mai probabil şi pe alte pieţe anul viitor. 
 >Luminiţa Niţoiu - www.playtech.ro

BenQ  
Monitoarele LED‑GL 
pentru home-
entertainment  
Noile monitoare BenQ 
LED din seria GL, 
GL940M, GL2040M, 
GL941M, GL2240, 
GL2240M şi GL2440HM, 
destinate zonei de home 
entertainment, au fost 
anunţate pentru piaţa 
românească de Crăciun.  
Consumul de energie 
este redus cu până la 39,3%, în cazul folosirii modului 
Eco, iar nici un model din gamă nu include mercurul 
în procesul de fabricaţie sau alte materiale dificil de 
reciclat.  Noile monitoare din seria GL vin cu o rată a 
contrastului dinamic de 12 milioane:1, fapt ce oferă 
profunzime culorilor şi claritate imaginilor complexe 
sau foarte întunecate, un timp de răspuns de 5 ms, care 
asigură aprinderea instantanee a monitorului şi claritate 
a imaginilor, fără efecte de întârziere, indiferent de 
specificul fişierelor video redate.  Folosirea tehnologiei 
Senseye permite utilizatorului să aleagă unul dintre cele 
6 moduri presetate: Standard, Film, Joc, Foto, sRGB şi 
Eco.  Rezoluţia monitoarelor din seria GL este de 1355A 
x 768, pentru modelul GL940M, cu o diagonală de 18.5” 
Wide, 1440A x 900 pentru GL941M de 19”wide, 1600A 
x 900 pentru GL2040M de 20.5”, şi 1920 x 1080 (Full 
HD), pentru modelele GL2240M de 21,5” şi GL2440HM 
de 24”. În ceea ce priveşte consumul de energie, acesta 
variază de la 28W (18W în modul eco) pentru modelul 
GL940M, la 28W (18W în modul eco) pentru GL2240M 
şi la 35W (18W în modul eco) pentru GL2440HM.  
Modelele din noua gamă BenQ GL au un preţ cuprins 
între 449 şi 899 de lei (TVA inclusă).  
 >Luminiţa Niţoiu - www.playtech.ro  

ASUS 
Are o nouă serie de 
plăci grafice HD6900   
Noile plăci video ASUS 
HD6970 şi HD6950 integrează 
cele mai recente nuclee 
grafice de la AMD, denumite 
„Cayman”, motoare grafice 
supraalimentate, fabricate 
special pentru DirectX 11 şi 
Windows 7 şi optimizate pentru 
rezoluţii mai mari de 1920 x 1200 
pixeli. Interfaţa pentru supravoltaj este ASUS Voltage 
Tweak, care permite atingerea unor frecvenţe cu 50% 
mai mari.  ASUS HD6970 “Cayman XT” beneficiază 
din fabrică de frecvenţă de 890MHz pentru nucleu 
şi 5.5GHz pentru memorii, în timp ce „Cayman PRO” 
ajunge la frecvenţă de 810MHz pentru nucleu şi la cea 
de 5GHz pentru memoria video. În ceea ce priveşte 
carcasa, din nou nu avem de-a face cu una de plastic, ci 
cu o carcasă de aluminiu, mult mai eficientă din punct 
de vedere termic. Ambele plăci sunt dotate cu funcţii 
AMD, incluzând Eyefinity, care permite conectarea a 
şase ecrane de la o singură placă grafică, HD3D, pentru 
efecte vizuale 3D în jocurile pe PC, filme şi fotografii, 
precum şi tehnologiile EyeSpeed, care accelerează 
rularea filmelor pentru o experienţă de înaltă definiţie. 
>Luminiţa Niţoiu - www.playtech.ro

Doblo Cargo Maxi, 
transport plăcut de marfă
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La începutul săptămânii, extinzând 
investigaţiile în privinţa parlamentarului 
britanic Mike Hancock şi a asistentei sale 
Katia Zatuliveter, bănuită de colaborare 
cu serviciile secerte ruse, presa 
britanică a relatat şi despre legăturile 
politicianului cu un om de afaceri din 
România, Călin Huma. 

Acesta, scriu jurnaliştii britanici, con-
duce o serie de firme specializate în con-
siliere politică, reprezentare şi lobby, dar 
şi în furnizarea de echipamente militare, 
de protecţie nucleară, biologică şi chimi-
că, precum şi pentru “administrarea plat-
formelor de armament”. Una dintre com-
paniile sale vinde elicoptere civile şi mi-
litare, iar o alta oferă susţinere tehnică şi 
piese de schimb pentru fregatele de tip 
22, precum cele cumpărate de România 
de la marina britanică. O altă societate, 
IDS Operations, din Eastleigh, Hampshi-
re, ar lucra pentru baza de la Mihail Ko-
gălniceanu, unde sunt staţionaţi şi mili-
tari americani.

Pornind de la dezvăluirile presei bri-
tanice, ZiuaVeche.ro a realizat propria an-
chetă. Astfel, în procesul documentării, 
din site-uri guvernamentale americane, 
a ieşit la iveală faptul că US Army a orga-
nizat mai multe licitaţii pentru anumite 
servicii necesare bazei sale din apropie-
rea Constanţei. Pentru simplificare, aces-
te servicii sunt codificate, în conformita-
te cu un nomenclator special. Una dintre 
firmele înscrise este chiar IDS Operati-
ons, care a aplicat pentru mai multe ser-
vicii, printre care şi codul  561210. 

ZiuaVeche.ro vă prezintă, în continu-
are, informaţii ce ar putea duce la dezvă-
luiri legate de bazele americane din Ro-
mânia şi codul folosit pentru “facilită-
ţile” destinate detenţiei. Pentru că, aşa 
cum o să citiţi mai jos, 561210 se referă şi 
la asta. 

Existenţa închisorilor CIA în România 
a fost subiectul predilect al multor publi-
caţii occidentale, în ultimii ani. De mul-
te ori, presa de la Bucureşti s-a mulţumit 
doar cu preluări de reacţii oficiale şi tra-
duceri, în detrimentul investigaţiilor pro-
prii. Însă merită menţionat şi faptul că o 
bună parte din anchetele jurnaliştilor oc-
cidentali au fost de foarte multe ori pline 
de neadevăruri şi supoziţii, condimenta-
te din belşug de comentariile unor per-
sonaje “bine-intenţionate” în ceea ce pri-
veşte ţara noastră. 

Contracte	US	Army

Potrivit informaţiilor oficiale şi publi-
ce ale US Army, în România există mai 
multe firme care au dorit sau doresc să 

ofere contracte de prestări servicii pentru 
bazele americane din zonă. O să ne oprim, 
deocamdată, doar asupra Bazei Militare 
Permanente Înaintate (Permanent For-
ward Operating Site)  Kogălniceanu şi a 
bazei aeriene româneşti, din localitatea 
cu aceleaşi nume.  

Câteva dintre firmele “româneşti” (n. 
red. - unele sunt înregistrate în afara ţă-
rii) au participat cu oferte pentru bazele 
americane din Dobrogea. Codurile stabi-
lite de Guvernul SUA pentru aceste ofer-
te sunt următoarele: 236210, 237990, 
238220, 442110, 443111, 443120, 444130, 
444190, 454319, 482111, 482112, 483112, 
484110, 484121, 484122, 484210, 485113, 
485999, 488310, 488390, 493110, 493120, 
517210, 517911, 532112, 532120, 532220, 
541320, 541330, 541513, 541612, 541930, 
541990, 561210, 561311, 561330, 561510, 
561520, 561612, 561720, 561730, 561790, 
561990, 562111, 562112, 562119, 562211, 
562219, 562910, 562991, 562998, 624210, 
624229, 721110, 812111, 812112, 812113, 
812199, 812320, 812332 .

Având în vedere că Statele Unite ale 
Americii au militari “dislocaţi” în întrea-
ga lume, este lesne de înţeles că este ine-
vitabilă colaborarea cu “firme locale” ce 
facilitează buna funcţionare a bazelor. 
Dar la fel de probabilă este şi înfiinţarea 
unor firme chiar de către structurile mi-
litare americane, care să funţioneze un-
dercover .

561210	-	Închisori	private	şi	
baze	militare.	CIA?

Potrivit North American Industry 
Classification System (Sistemul Nord 
American de Clasificare al Activităţii), 
codul 561210 înseamnă:

Correctional facility operation on a 
contract or fee basis; Jail operation on a 
contract or fee basis; Jails, privately ope-
rated dar si Base facilities operation sup-
port services; Facilities (except computer 
operation) support services; Government 
base facilities operation support services, 
adică instituții corecţionale care funcţio-
nează pe bază de contract sau taxe; ope-
raţiuni legate de detenţie, pe bază de con-
tract sau taxe; instituţii de detenţie pri-
vate; servicii de sprijinire a operaţiunilor 
din baze...

Pe scurt, instituţii corecţionale sau în-
chisori, pe bază de contract, închisori pri-
vate.  

România a revenit recent, din nou, în 
atenţia organizaţiilor internaţionale cu 
un subiect care a ţinut ani întregi prima 
pagină a publicaţiilor din întreaga lume: 
închisorile CIA. Mai precis, potrivit unui 
raport publicat de Amnesty Internatio-
nal, “Secret dezvăluit: Dovezi ale com-

plicităţii Europei în predarea şi detenţia 
secretă” (Open secret: Mounting eviden-
ce of Europe’s complicity in rendition and 
secret detention), opt ţări europene (Ger-
mania, Italia, Lituania, Macedonia, Polo-
nia, România, Suedia şi Marea Britanie) 
sunt băgate în oala complicităţii cu CIA 
în privinţa detenţiilor ilegale şi a torturi-
lor, în programele secrete de luptă împo-
triva terorismului. 

În 2005, Human Rights Watch ajunse-
se la concluzia că în România există închi-
sori secrete folosite de CIA, după studie-
rea documentelor de zbor ale unui avion 
Boeing 737, cu seria N313P, care, în 2003, 
ar fi aterizat la Constanţa venind direct 
de la Kabul, susţinea The Independent. 
Ancheta organizaţiei pentru drepturile 
omului s-a concentrat asupra documen-
telor de zbor ale aparatului Boeing 737, 
identificat ca fiind folosit de CIA pentru 
transportarea suspecţilor de terorism în 
afara graniţelor Statelor Unite. De aseme-
nea, pe 28 februarie 2005, revista ameri-
cană Newsweek a publicat traseul de zbor 
al aceluiaşi avion, printre escalele făcu-
te de aparat în ianuarie 2004 figurând şi 
cele de pe aeroporturile din Timişoara şi 
Bucureşti.

Folosindu-se de aceste informaţii, 
HRW preciza în 2005 că, în septembrie 
2003, avionul N313P a efectuat o cursă 
directă de la Kabul la Szymany, aeroport 
situat în apropierea oraşului polonez Szc-
zytno, la nord de Varşovia, unde se află 
şi o bază de antrenament a serviciilor de 
informaţii poloneze. De aici, avionul ar fi 
decolat direct spre baza aeriană Mihail 
Kogălniceanu, de lângă Constanţa, sau 
la Bucureşti. 

IDS	Operations	

Una dintre firmele care a participat la 
o licitaţie organizată de US ARMY, pentru 
codul 561210, este ISD Operations LTD.  

Astfel, potrivit Federal Bussines Opor-
tunities (www.fbo.gov), firma “35-Wa-
shrack Services Europe-Romania” (lega-
tă de US ARMY), la un moment dat, a avut 
mai multe oferte - Solicitation Number: 
W912PB09T0220, Agency: Department of 
the Army, Office: Army Contracting Com-
mand, ECC, Location: RCO Bavaria (PARC 
Europe, 409th CSB). 

Contactat telefonic de ZiuaVeche.ro, 
Dragoş Moisescu, managing director la 
IDS Operations, a declarat că firma pe 
care o reprezintă nu are nici un contract 
cu nici o structură militară a Statelor Uni-
te ale Americii. Insistând chiar că angajă-
rile de care s-a ocupat firma nu au legătu-
ră directă cu structurile militare ale SUA. 
Răspunsul primit pe mail este următorul: 
“IDS Operations provides some workers 
for the Mihail Kogălniceanu airbase, but 

IDS itself does not hold any contract with 
the US armed forces. (...) Our role is con-
fined solely to assisting contract holders 
carry out their work” - IDS Operations 
furnizează anumiţi angajaţi pentru baza 
aeriană Mihail Kogălniceanu, dar IDS nu 
are contracte cu forţele armate ale SUA. 
Rolul nostru este doar de a asigura asis-
tenţă firmelor.  

În 16 iulie 2009, Financiarul.com pu-
blica o declaraţie a reprezentantului IDS 
Operations, Dragoş Moisescu: „Am găsit 
la Kogălniceanu oameni cu abilităţi de co-
municare bune, ceea ce înseamnă că sunt 
şanse mari ca lucrurile să se desfăşoare 
normal”.

Dezvăluirile	presei	britanice

Numele Călin Huma apare, recent, le-
gat de parlamentarul Mike Hancock şi de 
scandalul de spionaj moscovit cu Katia 
Zatuliveter. Izbucnit în plină “campanie 
WikiLeaks”, scandalul de spionaj cu iz ru-
sesc iscat în jurul parlamentarului brita-
nic Mike Hancock a scos la iveală infor-
maţii ce privesc şi România. 

Potrivit informaţiilor furnizate săpta-
mâna trecută de The Guardian, Hancock, 
încercând să se disculpe în ceea ce o pri-
veşte pe “agenta” rusă Katia Zatuliveter, a 
precizat că, anterior, a mai fost vorba şi de 
o româncă, dar şi de o ucraineancă, pre-
cum şi alte persoane din estul Europei. 
Tot din presa britanică reiese şi că, de-a 
lungul timpului, parlamentarul a inclus 
în sfera sa de interese România, Moldo-
va, Ucraina şi Rusia. 

Extinzând investigaţiile în privin-
ţa lui Hancock, presa britanică s-a apu-
cat să scormonească şi a găsit şi alţi “est-
europeni” cu care a avut legături. Astfel, 
printre aceştia se numără şi românul Că-
lin Huma. 

În noiembrie 2004, el şi Hancock au 
fost fotografiaţi la Constanţa, unde par-
lamentarul a condus o delegaţie a Con-
siliului Europei, iar Huma reprezenta o 
companie britanică (RailTech).

Huma conduce sau a condus o serie 
de firme specializate în consiliere poli-
tică, reprezentare şi lobby, dar şi în fur-
nizarea de echipamente militare, de pro-
tecţie nucleară, biologică şi chimică, pre-
cum şi pentru “administrarea platforme-
lor de armament”. Una dintre companii-
le sale vinde elicoptere civile şi militare, 
iar o altă oferă “susţinere tehnică şi pie-
se de schimb pentru fregatele de tip 22, 
precum cele cumpărate de România de la 
marina britanică, în 2003, pentru 116 mi-
lioane de euro. O altă societate, IDS Ope-
rations, din Eastleigh, Hampshire, orga-
nizează cursuri de limba engleză pentru 
angajaţii de la baza aeriană Mihail Kogăl-
niceanu, scrie presa britanică.



Alin Burtescu 
alin.burtescu@ziuaveche.ro

Aveam 10 ani în 1989. Pe 15 decem-
brie eram la începutul vacanţei de iarnă, 
la ţară la mamaie, în satul Branişte, un-
deva în judeţul Olt. În câteva case din sat 
eram în jur de 20 de veri şi verişoare, ma-
joritatea de vârsta mea, şi altă treabă de-
cât să batem mingea şi să ne facem bice 
din cânepă cu vârf de rafie din care să poc-
nim toată ziua nu aveam. Mai mergeam 
uneori pe gârlă – pârâul Vediţa - să ne fa-
cem plute de gheaţă cât să ajungem fleaş-
că acasă şi să ne luăm papara cuvenită lân-
gă soba fierbinte. Abia aşteptam să ningă – 
săniile şi ceara cu care frecam tălpile ghe-
tuţelor erau pregătite, dar asta avea să se 
întâmple de Revelion. 

Acum 21 de ani, pe seară, ascultam îm-
preună cu mamaie şi sora mea, la un ra-
dio mic şi negru cu antenă, Vocea Ame-
ricii. Cineva vorbea despre un popă un-
gur de la Timişoara pe nume Laszlo Tokes 
şi că s-au strâns oamenii în jurul bisericii 
ca să nu-l scoată Miliţia şi Securitatea afa-
ră de acolo. A doua zi, pe 16, m-am trezit 
din cauza radioului. Nu ştiu dacă tot Vo-
cea Americii sau Europa Liberă se auzea, 
dar se povestea despre acelaşi lucru. Am 
plecat la fotbal...

Seara am auzit pentru prima dată în 
viaţă cum cineva ţipa că nu are pâine. O 
femeie urla din micul aparat. Zgomot. 
Mulţimea: “Jos Ceauşescu! Jos Ceauşes-
cu!”.

Normal că ştiam cine e Ceauşescu, 
doar îl aveam în poză împreună cu to-
varăşa pe a doua filă din manualele şco-
lare. Şi mai erau şi tablourile din toată 
şcoala, poeziile şi cântecele care îl prea-
slăveau. Nu înţelegeam atunci de ce îl 
urăşte lumea aşa, dintr-odată.

Următorele trei zile, 17,18 şi 19, au de-
curs la fel, doar că la radio se vorbea şi 
de împuşcături, şi de oameni morţi la 
Timişoara.

Pe 20, seara, l-am văzut pe preşedin-
tele Republicii Socialiste România la te-
levizor. Zicea despre nişte grupuri huli-
ganice care au atacat clădirile statului. 
Prea multe nu am priceput, dar mi-am 
dat seama că era în contradicţie cu ce au-
zisem la radio. Mă întrebam atunci, vă-
zând imaginile cu cei care erau cu el în 
studio, de ce trebuie să fim conduşi de 
nişte oameni bătrâni. În mintea mea o 
asemănam pe Elena Ceuşescu cu Baba 
Cloanţa.

Fotbalul de rigoare din ziua de 21 nu 
a mai avut loc. Mă îndreptam spre mi-
cul izlaz unde jucam de obicei şi un bă-
iat cu vreo doi ani mai mare decât mine 
îmi zice:

“Nu mai vin să ne jucăm fotbal că a 
început războiul!”

“Ce război?”, întreb eu.
“E la televizor, du-te şi te uită!”, îmi 

răspunde.
“Dar de unde ştii că e război?”
“De la unchiu’, a plecat acum câteva 

zile la Bucureşti şi ne-a zis”.

Unchiul colegului meu de minge - co-
tonogar mare, fie vorba între noi - era ofi-
ţer la Popota nu ştiu cărei Direcţii.

Eu aş fi vrut să merg la joacă, că doar 
nu aveam să mă duc la război, dar cu 
cine? Îi păcălise ăsta pe toţi că e război 
şi se ascunseseră în case.

Dezamăgit, am plecat cu gândul să-
mi mai împletesc o dată biciul, că-l îm-
pleteam şi-l despleteam zilnic.

Surpriza pe care am avut-o - şi la 10 
ani, credeţi-mă că era greu să înţeleg - 
toate casele vecine cu mine, inclusiv a 
mea, aveau pături în geam.

“Alo, alo! Tovarăşi, aşezaţi-vă liniş-
tiţi la locurile voastre!” - cuvintele ros-
tite de Ceauşesti mi-au rămas toată via-
ţa în memorie… Abia intrasem în came-
ra cu televizor când le-am auzit şi am ob-
servat câţiva vecini şi vecine care veni-
seră să vadă şi ei “războiul”. Căci dacă e 
război trebuie să îţi acoperi gemurile, să 
nu te vadă de sus din avion şi să te bom-
bardeze. Şi uite aşa misterul cu pătura 
din fereastră a fost elucidat!

Ce a urmat – Revoluţia, Piaţa Uni-
versităţii, cucerirea televiziunii, apari-
ţia lui Ion Iliescu pe ecran, imaginile cu 
oameni morţi – am şi acum impresia de 
atunci că unii au fost şi sunt criminali 
şi că Ceauşescu putea fi dat jos fără văr-
sare de sânge.

Care e diferenţa dintre Moş Gerilă şi 
Moş Crăciun?

Asta ne întrebam noi, copiii, după 
“război”…

 
www.puterea.ro 

dacă vrei să ai puterea informaţiei

online

cotidian național 
România

puterea

Publisher: News&Media Investment Limited  
înregistrată în Anglia și Wales 

Registration number 07210838 
Winnington House, 2 Woodbery Grove,  
Nord Firchley, London, N120DR Anglia 

Reprezentată prin Adrian Thiess, Project Manager

Colegiul editorial 
Lidia Mitchievici; Alecu Racoviceanu; Val Vâlcu

Șefi departamente
Politic: Cristian Șuțu; Social/Economie: Marilena Dan; 
Investigații: Andi Topală; Eveniment: Ion Alexandru;  

Mass-media/Monden: Corina Stoica;  Foto: Liviu Untaru
Ediție Internet: Emil Berdeli 

Conținutul editorial este furnizat de societatea  
Cutezătorii Media-Content: 

Director general: Virgil Antonescu

Răspunderea pentru conținutul articolelor publicate aparține autorilor.  
În cazul unor materiale preluate după agențiile de presă sau după declarațiile 

unor personalități, răspunderea le aparține.

 Marketing & Publicitate  
exclusiv prin Cross Media Partners SRL 

Tel./Fax: 021/224.08.74, centrală: 021.224.08.65; 
021.224.08.66; 021.224.08.67 - interior 33 

Director General: Georgian Puiu 
e-mail: georgian.puiu@puterea.ro 

Director Publicitate: Răzvan Tomoșoiu 
e-mail: razvan.tomosoiu@puterea.ro

Tipărit la tipografia Ringier Print
ISSN 2068-0775

Este interzisă reproducerea, arhivarea sau transmiterea în orice formă sau prin 
orice mijloc - electronic, mecanic, prin fotocopiere sau înregistrare -  

a conţinutului acestei publicaţii, integral sau parţial, fără acordul prealabil scris.

adresa redacției: Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, Corp C3, etaj 4, sector 1 
București, Tel.: 021.224.08.65; 021.224.08.66; 021.224.08.67 Fax: 021.224.08.68

Colegiul editorial 
Roland Cătălin Pena, Cătălin Florințiu Vărzaru,  

Doru Dragomir, George Damian

Șefi departamente
Politic: Anca Hriban; Eveniment/Investigații: Alin Burtescu; 
Externe: Ioan Tudor; Finanțe/Bănci: Mihaela Popescu-Taulet; 

Reportaj: Teodor Șeran; Interviu: Iolanda Malamen;  
 

Ediție Internet: Marius Bâtcă 

Editorialiști: Ioan Groșan; Ion Petrescu;  
Cristian Vecerdea

IT: Costin Baltac

adresa:  
Palatul Universul, București,  

Strada Brezoianu nr. 23 Sector 1 Cod 010136

Contact:  
Tel.: +40 2131 04 230 

 Fax: 021.224.02.31  E-mail: ziuaveche@ziuaveche.ro

proiect independent 
www.ziuaveche.ro

Vineri 17 deCembrie 2010 

opoziția08  Ioan Groşan 
ioan.grosan@ziuaveche.ro

 Străniuţ destin politic mai are, până acum, Mircea Geoană! 
Tânăr cu scaun la cap (deşi gurile rele zic că era scaunul tatălui, 
oarece general pe vremea Prematur-Împuşcatului), absolvent 
al unei strălucite şcoli politice franceze de unde iese anual, 
cel puţin în spaţiile francofone, „la crème de la crème” în 
lumea diplomaţiei, ambasador al României la Washington 
unde – am aflat de la nu spui cine, persoană însemnată! – 
s-a simţit, alături de iubita sa soţie, Mihaela – ca peştele-
n apă, creându-şi numeroase relaţii, apoi, dacă nu mă-nşel, 
ministru de externe, dl Geoană părea destinat unei fulminante 
ascensiuni fără sfârşit. Dar, după părerea mea, a comis greşeala 
să nu mai aibă răbdare. Însăşi rapiditatea creşterii sale i-a 
fost fatală: înregimentarea conştientă în cel mai puternic 
partid al momentului, PSD, deşi a făcut, aparent, să-i crească 

acţiunile, a fost de fapt începutul decăderii. Socoteala de-
acasă, cu Mihaela, cu soacra, nu s-a mai potrivit cu cea din târg: 
mizerul târg dâmboviţean în care, când a pogorât, dl Geoană 
semăna perfect, prin acelaşi tip de inadecvare, cu personajul 
dintr-o proză semănătoristă: „Moş Gheorghe la expoziţie”. 
Din saloanele „high-life”-ului american la pieţele bucureştene 
distanţa e enormă, cosmică de-a dreptul, iar Domnia-Sa, 
plimbându-se derutat printre precupeţe, a dat imediat 
impresia că merită epitetul cu care l-a gratulat Ion Iliescu: 
„prostănac”. Rareori mi-a fost dat să văd, într-o democraţie, fie 
ea şi originală ca a noastră, un asemenea coborâş, o asemenea 
rostogolire la vale: din preşedinte de-o noapte al României la 
suspendarea neiertătoare, cinică din propriul partid! Urmând o 
logică a catastrofelor inevitabile, singurul lucru teribil care i s-ar 
mai putea întâmpla ar fi nu pierderea funcţiei de preşedinte 
al Senatului, ci – Doamne fereşte! – un divorţ intentat de dna 
Mihaela. Ar fi bomboana de pe o imensă colivă politică.  

OrizOntal
1.  Stă la poartă 2. Fotografiat - Prost crescută 3. Bir! - Duşi la moa-
ră - Horia Stănescu 4. Băgat la murături - Se abţine toată viaţa 
5. Respectate la toate sărbătorile - Scoase din sală! 6. Nota doi 
la muzică - Supărat 7. Ca viţelul la poarta nouă - Are poartă la 
vamă 8. Pregătit pentru cultură 9. Lucrează pe la porţi - Expri-
mă durerea 10. Mediu marin - Enervat.
Vertical
1. Stă pe la porţi - Căutată pe la porţi 2. Stau şi ei pe la uşi - Cap 
lipsit de cap! 3. Rază centrală! - Cu capul în nori (fem.) 4. A ridi-
ca glasul 5. Trasă cu urechea - Trecută în carnet 6. Spăşit - Dra-
gostea la animale 7. Trecut cu vederea - A anexa 8. Carie! - Dus  
9. Portarul domnului - Una peste alta! 10. Întins - E fără cuvinte.

de Iulian Păun 
Apă tare

Creşterea  
şi descreşterea  
lui Mircea Geoană
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Concordia  
şi Discordia

Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Cele două zeiţe au fost, cu mii 
de ani în urmă, întrupări ale 
binelui şi răului. Primei i-am 
cam uitat cu totul înţelesul 
şi rostul, pe când celeilalte i-
am ridicat statuie în inimile 
noastre. Şi am învăţat să trăim, 
aproape fără pauză, istovitor, 
gâlcevitori şi mânioşi pe câte 
ceva. Dacă nu e grav şi cu 
adevărat demn de revoltă, 
tot ne nemulţumesc lucrurile 
mărunte. Care, uneori, nici 
nu stau în puterea noastră 
a le schimba. Dacă e ceva 
grav, cu mintea învolburată, 
oricum nu găsim soluţii şi ne 
învârtim neputincioşi în cercuri 
vicioase. 
Zeiţa armoniei ţinea într-
o mână două cornuri ale 
abundenţei, nu unul, iar în 
cealaltă, o patera - un vas 
plat, din care se oferea vin ca 
ofrandă zeilor în ritualurile 
sacrificiale. Dar asta sigur 
nu însemna că abundenţa 
ar fi singura care poate 
garanta înţelegerea şi buna 
convieţuire, ori că bunăstarea 
era asigurată de un gest 
simbolic. Trebuie că alegerea 
acestor obiecte a avut un sens 

mult mai bogat. 
Concordia era aleasă ca 
blazon al familiilor imperiale, 
semn că armonia era dorită 
ca ocrotitoare, pornea şi 
era întreţinută de la vârful 
august al societăţii. Sigur că n-

a domnit mereu, că Discordia 
şi-a băgat nasul şi aripile ei de 
înger negru, atunci ca şi acum, 
pornind războaie mai mici sau 
mai mari. Dar dacă, astăzi, am 
reuşi cumva să slăvim fiecare în 
templul nostru binele, mai rar 
ar putea ataca şi învinge răul. 
Pentru că, iată, nici atunci 
când calendarul (nu neapărat 
cel religios) ne arată vreme 
de împăcare, nu reuşim să 
lăsăm jos toporişca şi să ne 
cerem iertare. Fie pentru că 
nu credem că am greşit, fie că, 
deşi, altfel săraci, avem totuşi 
ceva din belşug... orgolii. Şi, 
între pace şi zarvă ori tăcere 
încrâncenată, le alegem pe cele 
fără de folos, iar feţele noastre 
se umplu de riduri venite din 
încruntări şi nu din zâmbete. 
Avem învăţăminte bune cu 
duiumul. Urechi şi ochi nu prea 
avem pentru ele. O strigare 
în plus pentru concordie, 
mă gândesc că n-o să dea 
pe dinafară. Şi că am putea, 
nu la o dată fixă - Ajunul ori 
Noul An -, să alungăm din noi 
orice sămânţă belicoasă şi să 
plantăm în loc un pui de iubire. 
Adică, TOT. 

Crăciun cu Concordia în casă şi 
Discordia în ger!

Cum mi-am petrecut Revoluţia

“Nu mai vin să ne 
jucăm fotbal că  
a început războiul!”

monumentul eroilor din primul 
război mondial din satul meu


