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Sassu îi bagă în
buzunar Magdei
Bistriceanu 2.000
de euro lunar

Cornelia Popescu

cornelia.popescu@ziuaveche.ro

A cochetat cu politica multă vreme fiind candidat al PSD la europarlamentare. Acum, Magda Bistriceanu s-a reorientat rapid şi s-a pus la adăpost. Aceasta este de aproximativ şase luni reporter
evenimente la emisiunea „Întâlnire/2”
de la TVR, prezentată de Cosmina Păsă-

rin şi Dalia Puşcă. Şi cum cele două amfitrioane ale emisiunii trebuie să vorbească timp de o oră,
de luni până vineri, au nevoie
de poveşti de culise de la cele
mai tari evenimente petrecute în Capitală. De la toate acestea Magda Bistriceanu trebuie să vină cu noutăţi.
Conform unor surse,
aceasta primeşte pentru munca sa aproximativ 8.000 RON. Aceasta,
în condiţiile în care şeful
TVR, Alexandru Sassu,

Aplaudacii
Antenelor sunt
neplătiţi de un an
exclusiv

ziuaveche.ro

gajate” ne spune că „înainte de criză primeam între 12 şi 30 de lei pentru fiecare
emisiune la care participam, iar cei mai
norocoşi obţineau 50 de lei pe zi şi o cafea. Unii dintre noi au slujbe obişnuite,
alţii sunt şomeri, pensionari sau elevi”.
Există şi unii „figuranţi” la mare căutare,
însă statutul pe care îl are doamna Ana
(foto) este privilegiat. Doamna Ana participă de o vreme, exclusiv, la emisiunea
„Răi da buni”, deşi înainte era nelipsită
de la toate emisiunile trustului. La cei 68
de ani, doamna Ana nu vrea să vorbească decât despre partea frumoasă a lucrurilor şi din acest motiv nici nu am reuşit să-i smulgem vreun cuvânt legat de
aceste necazuri. Oricum, despre doamna Ana, se poate spune că este primul figurant profesionist din televiziunile româneşti. Doamna Ana spre exemplu,
ne spune una dintre colegele de platou,
„câştiga în vremurile bune, adică atunci
când eram plătiţi, şi nouă milioane pe
lună. Ceea ce era grozav pentru doamna Ana, care are şi o pensie de aproape
şase milioane. Acum abia-abia dacă ne
mai descurcăm de la o lună la alta, dar
nu avem ce face, că dacă renunţăm, înseamnă să renunţăm şi la banii pe care îi
avem de primit din urmă cu un an”. Aceeaşi doamnă ne spune că nici nu ştie unde ar putea să se adreseze pentru a i se
plăti aceste restanţe, însă este convinsă
că după ce a vorbit cu noi (n.r. – reporterii www.ziuaveche.ro), vor fi probleme şi
mai mari, deoarece vor fi căutaţi cei care
au deconspirat această situaţie.

ziuaveche@ziuaveche.ro

Chiar dacă pe vremea lui Nicolae
Ceauşescu românii erau obişnuiţi să fie
adunaţi la diverse manifestări publice
pentru a-şi aplauda conducătorii iubiţi,
acum aceştia au descoperit că pot face
acest lucru ca pe o meserie. Evident că în
schimbul aplauzelor la comandă, aceştia
primesc bani.
De la o vreme încoace a devenit tradiţie pentru simplul fapt că atât partidele, cât şi emisiunile de divertisment din
televiziuni au nevoie de figuraţie. Adică,
prin intermediul unor firme de casting,
sunt angajaţi aşa-zişii aplaudaci. Şi dacă, de exemplu în luna februarie, unii sau plâns că au fost angajaţi de PSD Bucureşti şi nu au fost plătiţi la termen, se întâlnesc situaţii mult mai triste. “Aplaudacii” din emisiunile trustului patronat
de familia lui Dan Voiculescu nu şi-au
mai luat banii de la începutul anului
2009. Dovadă stă şi faptul că în ultima
vreme rândurile aplaudacilor s-au subţiat semnificativ, aceştia preferând să renunţe, căutându-şi loc la alte posturi de
televiziune mult mai corecte şi care fac
aceste plăţi „la zi”.
Unele dintre persoanele păgubite au
avut curajul să mai povestească diverse
detalii despre munca lor, însă ne-au rugat să nu le dăm numele în ziar, pentru
că ei totuşi speră să îşi primească banii
pentru care au muncit. Una dintre „an-

se plânge ori de câte ori are ocazia că nu are fonduri şi este criză. Pe de altă parte, nici angajări
nu se prea pot face, însă pentru
colega sa de partid, Sassu a făcut imediat o concesie şi i-a încheiat un baban contract de
colaborare. Sursele noastre spun că în TVR se râde copios pe seama Magdei Bistriceanu, deoarece inevitabil toate intervenţiile sale televizate
încep la fel: „De ce vă
aflaţi aici?”
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morții lui Iliescu
Decembrie 1989
– “Diversiunea
Teroriştii”
Generalii numiţi de Ion Iliescu la conducerea armatei,
începând cu 22 decembrie 1989, au generat grosul
morţilor de la Revoluţie, în special în cazul sutelor de
militari împuşcaţi ca urmare a diversiunii teroriştilor.
Potrivit documentelor declasificate recent şi predate
Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Bucureşti, rezultă
faptul că o serie de ofiţeri din armată i-au acuzat pe
generalii aduşi de Ion Iliescu la conducerea MApN că au
răspândit trupelor informaţii false şi au dat ordine unor
unităţi militare să îndeplinească misiuni nejustificate,
în scopul de a pune trupele în bătaia armelor altor
trupe. Parte din martorii acestor diversiuni au format
în februarie 1990 vestita CADA - Comitetul de Acţiuni
pentru Democratizarea Armatei, fiind arestaţi chiar la
ordinele ministrului apărării de atunci, generalul Nicolae
Militaru, şi ale altor generali filoruşi reactivaţi în acele
zile. >pagina 03

Dosare 
ultrasecrete
Gheorghiu-Dej şi
scriitorii. Spionajul
bulgar în România
Petru Dumitriu - unul dintre cei mai mari romancieri
români – s-a făcut cunoscut în Bucureştiul anilor ‘50
prin romane pro-comuniste. A ajuns să joace tenis
cu Gheorghe Gheorghiu-Dej şi să fie un apropiat al
nomenclaturii de partid. În ciuda acestor compromisuri,
a dat literaturii române cel mai bun roman frescă
„Cronică de familie”. În 1960 a luat decizia să fugă
în Germania Federală – ceea ce a stârnit mânia lui
Dej. Dictatorul român a adnotat cu propria mână
interogatoriile şi memoriile care au urmat acestei fugi
spectaculoase. În ancheta Securităţii au fost scriitori
ca Henriette Yvonne Stahl şi Ion Vinea – iar GheorghiuDej a exprimat în comentariile sale pe marginea actelor
Securităţii toată furia sa faţă de tagma scriitorilor.
Un alt subiect al Dosarelor Ultrasecrete din această
ediţie îl reprezintă spionajul bulgăresc din România de
la începutul secolului al XIX-lea. În urmă cu 100 de ani
spionii bulgari acţionau ca şi în prezent pe teritoriul
României – iar contraspionajul românesc cunoştea
toate mişcările lor. Ceea ce nu a împiedicat
guvernanţii de acum 100 de ani să ia decizii greşite.

>pagina 04-05

editorial

Nu împăiaţi câinele de pază al democraţiei!

Î

Cătălin F. Vărzaru

catalin.varzaru@ziuaveche.ro

mi aduc aminte că presa “duduia”
pe vremea lui Adrian Năstase.
Ziarele se umflau ca ciupercile
după ploaie, contractele de
publicitate cu statul curgeau.
Banii zornăiau în buzunarele
jurnaliştilor şi-i transformau pe şefii
de gazete în milionari. Nu se întâmpla
asta din vreo cauză de performanţă
managerială a publiciştilor excomunişti, ci pentru că făcuseră pact cu
puterea: tăcere contra arginţi. Sistemul
a funcţionat un timp, dar adevărul a
ieşit, până la urmă, ca apa din pământ

şi a spart crusta groasă de pe obrazul lui
Năstase. Cu toate prevederile regimului
Iliescu-PSD, populaţia n-a fost prostită.
Acum ziariştii o duc foarte prost. 4.000
de jurnalişti am rămas fără slujbe în
numai câteva luni. S-au închis ziare,
s-au făcut restructurări, dar pe drumuri
n-au ajuns cei care au cântat un regim
sau altul, cei care s-au îmbogăţit din
această meserie, ci gazetarii care
alergau după ştiri şi anchete, iar
apoi, şefii lor le poceau după interese
personale. Acum nu mai e nevoie de
atâţia ziarişti. Nu mai au ce relata.
Guvernul tace. Cotrocenii au impus un
“no comment” general. PDL nu-şi mai
trimite pe la televiziuni decât personalul

atent instruit. Regimul Băsescu-Boc
conduce ţara, în tăcere, de o bună bucată
de vreme. Nu transpiră nimic, nici din
Modrogan, nici din Deal. Tăcerea poate
ascunde hotărârea Guvernului de a face,
fără să vorbească prea mult. Numai că
nenumăratele bâlbe ale premierului
arată că nu prea e aşa. Tăcerea impusă
ascunde, de fapt, dorinţa Puterii de a
nu împărţi cu poporul decât ce vrea
regimul să afle prostimea. Ce e frumos şi
“în interesul ţării”. Băsescu continuă, cu
succes, tactica pe care a adoptat-o atunci
când l-a înlăturat pe Roman din fruntea
PD. A aflat că tăcerea e de aur, iar
reclama vine de la duşmani. Iar aceştia
nu încetează să înfiereze la comandă ca

condamnat la moarte pentru o carte >p. 07

pe vremea PCR. Însă, restricţionarea
informaţiilor, ca politică de stat, ucide
presa. Câinele de pază al democraţiei
stă să moară. Regimul îl preferă curat,
vertical şi, dacă se poate, împăiat.
Numai că istoria recentă a dovedit că
adevărul nu poate fi ascuns prea multă
vreme, iar faptele dosite acum îi vor lovi
pe noii ciocoi atunci când se vor aştepta
mai puţin. Regimul face un joc periculos.
Din tăcere, ca politică de stat, şi deci
marea ziariştilor pierde democraţia şi
câştigă teren extremismul care a ajuns
să ne facă Sinteza Zilei.
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ne iau foc buzunarele

Războiul „fratricid”
al gazelor
Tudor Borcea

De altfel, în privinţa gazelor naturale,
se pare că Uniunea Europeană a cerut României un grafic de aliniere a preţurilor
producţiei interne la cele de import.

tudor.borcea@ziuaveche.ro

Între producătorii şi consumatorii
interni de gaze e pe cale să izbucnească
un adevărat „război al gazelor”. Pe de
o parte, producătorii au nevoie de bani
pentru investiţii, iar pe de altă parte,
consumatorii nu vor putea plăti facturi
duble sau triple la gaze.
România îşi asigură, în principiu, necesarul de gaze din producţia internă
(circa 70%), restul fiind reprezentat de
gazele importate de la singurul furnizor
extern, concernul rus Gazprom (dar prin
intermediari controlaţi tot de Gazprom).
Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE) recomandă, în prezent, pentru gazul intern (produs aproximativ egal de OMV Petrom şi
Romgaz) un preţ de 160 dolari/1.000 mc.
În principiu, România produce, anual,
circa 12 miliarde metri cubi de gaz. Anul
trecut, din cauza crizei economice, a
consumat numai 13,2 miliarde mc.

Problema este că responsabilii de la
Bucureşti „s-ar alinia”, dar nu prea ştiu
la ce! Şi asta pentru că Gazprom (care
furnizează aproximativ jumătate din
importurile de gaze în Europa) practică preţuri diferenţiate. Surse din piaţă
spun că, dacă în România vinde cu 330
de dolari/1.000 mc, în Polonia vinde acelaşi gaz cu circa 220 de dolari/1.000 mc,
iar în Bulgaria - cu 160 dolari/1.000 mc
(egal cu preţul din producţia românească de gaze).
Din cauza diferenţei intern-import
la preţul gazelor, dar şi a suportabilităţii unui preţ mare al companiilor şi populaţiei, asistăm la „debutul” unui „război fratricid” între producătorii români
de gaze, Petrom şi Romgaz, şi consumatorii români, în primul rând cei care chi-

mizează gazele, dar şi cei casnici, pentru
care ar putea să se dubleze factura!

re şi ofertă; trebuie lăsate mecanismele
de piaţă să funcţioneze”, a spus Mariana
Gheorghe. De remarcat, Petrom, ca să-şi
continue activitatea în condiţii optime,
trebuie să investească, anual, 1,2 - 1,5
miliarde de euro, iar sursele de investi
ţii nu pot fi decât împrumuturile banca

re , o potenţială majorare de capital (dar
la care statul român nu poate participa,
aşa că, practic, iese din discuţie) şi sur
sele interne. Astfel, singura modalitate
oarecum certă prin care Petrom poate să
facă rost de bani rămâne majorarea pre
ţului gazelor din producţia internă.

Gazprom practică
tarife diferenţiate

Petrom vrea
alinierea preţului
OMV Petrom va continua discuţiile
cu autorităţile pentru alinierea preţu
lui la gaze, a declarat, recent, directorul
general al companiei, Mariana Gheor
ghe. “Se încalcă directivele europene,
pentru că ANRE face o discriminare în
tre un producătorii locali (n.r. - Petrom
şi Romgaz) şi importatori. Avem acelaşi
produs, dar, printr-o măsură adminis
trativă, preţul este menţinut la jumăta
te. Nu spunem că trebuie să fie la nive
lul celui de import, ci în funcţie de cere

În legislaţia românească gazele sunt
definite ca resurse energetice, în primul
rând pentru producerea energiei electrice, prin arderea acestora în termocentrale. “Am propus Ministerului Economiei
modificarea Legii gazelor, astfel ca acestea să fie denumite materie primă pentru
chimizare, pentru că acesta este procesul prin care se obţin produse cu valoare adăugată foarte mare. În alte ţări e de
neconceput să ardem gazele”, a declarat Marin Mirea, preşedintele Organizaţiei Patronale din Industria Îngrăşămintelor Chimice Nitrosfor. “Marea problemă este că, spre deosebire de toate celelalte industrii, cu excepţia chimiei şi petrochimiei, gazele din România se distribuie fără nici un criteriu economic”, a
mai spus Mitrea. De remarcat, în industria îngrăşămintelor chimice lucrează
circa 10.000 de angajaţi. Conform reprezentanţilor din această industrie, dacă
nu se intervine, vor rămâne fără locuri
de muncă nu numai aceşti 10.000 de salariaţi, ci şi alţi cel puţin 20.000 angajaţi
în industriile pe orizontală.

foto Wintershall

Uniunea Europeană vrea ca, pe piaţa
unică, să fie, în primul rând, respectate
principiile concurenţei: adică nici o companie să nu fie favorizată de statul în care
activează şi să primească diverse facilităţi, de care alte companii din acelaşi domeniu nu beneficiază în ţările proprii.

Gazele - materie primă
pentru chimizare

Opinie

Cine a rupt Armata în două?
Ion Petrescu

ion.petrescu@ziuaveche.ro

Ştiţi pe cine ar trebui să cinstim azi?
Pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de Biruinţă, care este
şi patronul spiritual al celei mai
numeroase categorii de forţe armate –
cele terestre.
În anii anteriori, pe 23 aprilie, profesioniştii din Forţele Terestre Române/F.T.R. erau în atenţia conaţionalilor.
Aceştia vizitau expoziţiile de armament,
asistau la paraşutări spectaculoase şi ascultau pe ofiţerii, subofiţerii şi voluntarii

desemnaţi să le explice misiunile lor - de
acasă şi din teatrele de operaţii. Acum?
Starea de spirit reală a zecilor de mii de
profesionişti din F.T.R. nu este una de entuziasm, ci mai degrabă sumbră... Nu puţini dintre ei se întreabă: pentru ce au căzut la datorie unii dintre camarazii noştri, în teatrele de operaţii?
Nu sacrificiul lor a pecetluit intrarea ţării în Alianţa Nord-Atlantică? Cu
precizarea - necesară pentru „băieţii de
mingi” ai premierului - că apartenenţa la
NATO înseamnă o dotare cu echipamente şi tehnică de luptă ultramoderne, un
antrenament corespunzător misiunilor
specifice şi o retribuţie pe măsura riscu-

rilor benevol asumate. Românii nu se pot
plânge de instruire! Pentru asta şi sunt
apreciaţi de aliaţi.
Dar astăzi, după ce mii de militari
şi-au asumat riscul lunilor de campanie
în teatrele de operaţii, a le vorbi (tocmai
lor!) de memoria înaintaşilor - prin rostirea cuvintelor „vitejie, putere, credinţă şi Drapel de luptă” - constituie pur
şi simplu o blasfemie guvernamentală!
Asta după ce şeful Executivului a dovedit public că nu dă doi bani pe cei care
au servit Patria crezând în asemenea valori. Cum?
Prin obsesia sa de a-i alinia - indiferent de gradul avut - sub liniuţele conta-

în război nu există o alternativă la victorie >Douglas MacArthur

bile care-i condamnă la ultima umilire.
Îngenuncherea materială.
Prin promiterea unor „rente de merit” - militarilor care acţionează în teatrele de operaţii -, premierul a rupt armata în două! Unii vor fi menţionaţi într-o
singură frază, în cartea de istorie, pentru
misiunile executate în te miri ce deşert.
Alţii vor fi priviţi cu indiferenţă, doar au
rămas acasă - lângă fusta soţiei. Cu rate,
servituţi profesionale şi semnul onorific „În serviciul Armatei” - acordat automat, din cinci în cinci ani...
Armata cui? A preşedintelui? A premierului? Sau a Patriei ocupate de impostură?
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dezvăluiri
enigmele revoluției

8 Dosarul penal privind cei 942

de morţi ulteriori datei de
22 decembrie 1989 zace în
prezent la Parchetul Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
8 Procurorii nu fac nimic pentru
tragerea la răspundere a celor
vinovaţi.

Misiunea generalilor reactivaţi de Ion Iliescu

„Diversiunea teroriştii”
Răzvan Savaliuc

Pletos şi lt. col. Carp Gheorghe. Generalul Pletos Dumitru şi lt. col. Carp Gheorghe sunt cei care au făcut diversiune, iar
pe baza acesteia au apărut şi victime. Pe
toată această perioadă nu s-a spus cine
este inamicul nostru, ci doar s-a folosit
cuvântul terorist, fără a ni se oferi mai
multe detalii... Generalul Pletos ne spunea că din autoturisme civile se trage,
că civilii trag, că din ambulanţe se trage, însă aceste informaţii nu s-au concretizat, ci doar că s-a deschis focul lor de
către militarii de la unităţile militare de
pe şos. Antiaeriană... Comanda Diviziei
I Mc. fusese preluată de generalul Pletos,
acesta a afirmat că din ordinul lui Militaru el este acum comandantul Diviziei
(ulterior am aflat că nu exista nici un act
oficial de numire în funcţie)”.

razvan.savaliuc@ziuaveche.ro

Conducerea Armatei numită de Ion Iliescu,
începând cu 22 decembrie 1989, a generat grosul
morţilor de la Revoluţie, în special în cazul sutelor
de militari împuşcaţi ca urmare a diversiunii
teroriştilor. Documente recent declasificate şi
predate Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Bucureşti, ca
urmare a grevei foamei susţinute de preşedintele
Teodor Mărieş, atestă faptul că o serie de ofiţeri
din Armată i-au acuzat pe generalii aduşi de Ion
Iliescu la conducerea MApN că au răspândit trupelor
informaţii false şi au dat ordine unor unităţi militare
să îndeplinească misiuni nejustificate, în scopul
de a pune trupele în bătaia armelor altor trupe.
Parte din martorii acestor diversiuni au format în
februarie 1990 vestita CADA - Comitetul de Acţiuni
pentru Democratizarea Armatei, fiind arestaţi chiar
la ordinele ministrului apărării de atunci, generalul
Nicolae Militaru, şi a altor generali filoruşi reactivaţi
în acele zile.

“Modelul Trosca”

Un martor îi acuză pe
generalii Pletos şi Militaru
În decembrie 1989, Liviu Mihail Gârleşteanu, fost şef al Cercetării de la Divizia 57 Tancuri, avea gradul de maior. El a
declarat procurorilor militari, în dosarul
97/P/1990, că din 22 decembrie 1989 la Divizia I s-a format un comandament militar din care făceau parte generalii Dumitru Pletos şi lt. col. Gheorghe Carp. Redăm fragmente ale declaraţiei lui Gârleşteanu: „În perioada 22 - 25.12.1989 uni-

tăţile militare situate pe şos.Antiaeriană nu au fost atacate de civili, ci s-a tras
asupra lor doar de către unităţile militare de la construcţii situate pe str. Mărgeanului. Eu, fiind specialist pe Cercetare, eram solicitat de generalul Pletos şi de
lt.col. Carp Gheorghe pentru consultări
pe linie de cercetare, terorism şi antiterorism. Le spuneam celor doi că informaţiile pe care le au sunt false şi până nu-mi
pun la dispoziţie surse şi mijloace pentru
cercetarea zonelor, eu nu le cred şi îi sfătuiesc şi pe ei să nu ia măsuri. Unitatea de
Cercetare a Diviziei a fost blocată în uni-

tate la Mihai Bravu şi nu a fost folosită
pentru misiunile pentru care era pregătită. Cei doi nu ascultau ceea ce spuneam
eu, dar în schimb au chemat mai multe
unităţi militare de la Giurgiu şi de la Târgovişte... Cu toate că cei doi nu erau de
acord cu verificarea zvonurilor privind
atacuri ale teroriştilor asupra unităţilor militare, eu cu grupa mea am verificat zvonurile şi nici unul nu s-a concretizat, toate fiind false. Menţionez că vinovaţi pentru toate victimele din zona şos.
Antiaeriană, str. Mărgeanului, şos. Măgurele şi zonele adiacente sunt generalul

În declaraţiile sale, martorul Gârleşteanu a relatat că Pletos l-a trimis în mai
multe misiuni cu obiective false, la reactorul nuclear de la Măgurele şi la MApN,
unde a fost expus riscurilor de a fi împuşcat pe „modelul Trosca”, dacă nu ar fi
avut fler şi nu şi-ar fi luat măsuri de protecţie. Gârleşteanu şi mr. Mircea Chelaru (şeful Cercetării D 57 Tc.), dar şi alţi
ofiţeri au încercat în ianuarie 1990 să ia
atitudine împotriva „abuzurilor săvârşite de oamenii, în mare parte incompetenţi, numiţi în funcţii de către Nicolae
Militaru”. Aşa s-a redactat Apelul CADA
către CPUN, în care s-a cerut să se spună adevărul despre implicarea Armatei
în crimele din decembrie 1989.
Semnatarii documentului au fost
chemaţi în biroul lui Pletos, care a dat ordin să fie arestaţi. Au fost eliberaţi după
ce s-a aflat că unităţile militare din care
făceau parte ofiţerii arestaţi au anunţat
că vor veni la Bucureşti să-şi elibereze camarazii.

Statistica morţilor și răniților din decembrie 1989

1104 942

Manevra “Apa otrăvită”
8 Un alt martor la diversiunile lansate de

generalul Pletos - reactivat prin filiera IliescuMilitaru - este subofiţerul Alexandru Rusea,
care în seara de 21 decembrie 1989 activa la
UM 1210 ca mecanic conductor, pe unul din
cele opt tancuri care au spulberat baricada
de la Intercontinental. Rusea a declarat
procurorilor militari: „Din data de 23.12.1989,
în special seara şi noaptea, la megafon se
auzea vocea generalului Pletos Dumitru, care
ne spunea că vom fi atacaţi de elicoptere,
că apa este otrăvită, să nu vorbim cu civilii”.
Rusea a continuat, precizând că unitatea sa de
tancuri a fost cantonată zile în şir să păzească
sediul MApN, dar „cât timp am stat la MApN
nu mi s-a spus cine este inamicul şi împotriva
cui luptăm”. Despre aşa-zişii terorişti, Rusea
a declarat că n-are ştiinţă decât despre doi
colegi ai săi trimişi într-o misiune de scotocire
a unei biserici de la Cimitirul Ghencea, care
întorcându-se la sediul MApN au fost reţinuţi,
fiind luaţi drept terorişti în isteria creată. (R.S.)

numărul celor ucişi
la Revoluţie

numărul celor ucişi
după 22 decembrie

3352 260
Numărul total
al răniţilor

militari uciși
în misiune

Opinie

Sunt obsedat de Ion Iliescu

B

Răzvan Savaliuc

razvan.savaliuc@ziuaveche.ro

ucureşti – 14 aprilie 2010.
Gorbaciov la Bucureşti, cu
prilejul lansarii ziarului
„Puterea”. Hop-ţop şi
Ion Iliescu, ţanţoş ca un
cocoş, prin preajma marelui om sovietic.
Să se insinueze că nu a făcut nimic la
Revoluţie şi nici gura nu-i miroase.
Sinistrul personaj pe care românii au
avut neşansa să-l aibă 11 ani preşedinte
a perorat iarăşi împotriva acelor
,,jurnalişti obsedaţi” de teoria implicării
sale în crimele de la Revoluţie. El

Dreptate, ochii plânşi vor să te vadă!

care, spune tot el, şi-a tras ca tot omul
puloverul pe cap şi a dat o fugă pe la
Televiziune şi pe la CC să vadă ce se
petrece, dar a fost asaltat de oamenii
de pe stradă, care-l implorau să le fie
preşedinte. Şi aşa l-au înduplecat să

preia Puterea. Cine poate să-l creadă pe
acest bătrân, care nici la 80 de ani nu
înţelege să se retragă la pensie!? Că nu el
a ordonat constituirea tribunalului care
l-a executat pe Ceauşescu! Că nu era el
cel care suna disperat să-i cheme pe ruşi
să intre în ţară ca să instaureze ordinea.
Că nu el a pus în fruntea Armatei o
grupă de generali-trădători, care au
comis diversiuni oribile, astfel încât
unităţi militare s-au împuşcat între ele,
păcălite fiind că sunt atacate de terorişti!
Că nu a dat el ordine să se împartă arme
populaţiei neinstruite, pe care o chema
să apere Televiziunea pe care nu o ataca
nimeni! Că nu i-a numit în fruntea unor

servicii şi nu le-a dat grade de generali
celor care l-au ajutat să înhaţe Puterea!
Şi a dat certificate de revoluţionar la
toţi criminalii Revoluţiei, plus o lege
de drepturi materiale, prin care să-i
fidelizeze pe aceştia! Că niciodată nu a
cerut public pedepsirea celor care au ucis
şi rănit mii de oameni la Revoluţie! Da,
sunt unul dintre acei jurnalişti obsedaţi
că Ion Iliescu a putut să facă toate cele
mai de sus şi nimeni nu l-a adus de 20
de ani în faţa Justiţiei. Sunt obsedat
la gândul că mii de urmaşi ai eroilormartiri umblă bezmetici pe holurile
Justiţiei, într-un stat european, în care
nici un magistrat nu caută tragerea
la răspundere a celor vinovaţi. Sunt
obsedat că în loc să se ascundă într-un
cotlon, Iliescu iese cu obrăznicie să ne
dea lecţii de moralitate. Dar, mă rog, să
nu rămân doar cu obsesia!
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Spionajul bulgar
în România

George Damian

george.damian@ziuaveche

Curtea de Apel Bucureşti emite pe 2
martie 2009 un mandat de arestare
pentru subofiţerul român Floricel Achim
şi pentru Marinov Zikolov, fostul ataşat
militar al Ambasadei Bulgariei la Bucureşti.
Acuzaţiile la adresa celor doi erau trădare
prin transmitere de secrete şi spionaj.
Documentele publice ale cazului Floricel Achim-Marinov Zikolov arătau că subofiţerul român ar fi procurat pentru spionul
bulgar documente cu caracter secret de stat,
dar şi documente a căror importanţă face ca
divulgarea lor să pericliteze siguranţa statului constând în sisteme de comunicaţii militare, frecvenţe radar, hărţi standard NATO,
scheme şi hărţi ale subunităţilor şi tehnici
militare, indicative ale unităţilor militare,
planuri de apărare şi altele. Motivarea Curţii
de Apel arăta că Achim Floricel i-ar fi predat
lui Marinov Zikolov aceste documente pentru diverse sume de bani, în general până la
1.000 de dolari, iar Marinov Zikolov le-ar fi
transmis unei ţări străine. Presa de la Bucureşti a speculat că respectiva ţară ar fi putut
fi Ucraina - deoarece în aceeaşi perioadă a
fost expulzat de la Bucureşti ataşatul militar
al Kievului. Pe scurt: un militar bulgar a spionat armata română în folosul unei puteri
străine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

reţea sa a trăit împreună cu alţi doi camarazi ai săi ca lucrător şi vânzător la forturile din jurul Bucureştiului, dintr-o altă informaţie ştiu că ofiţerii bulgari «emigranţi» au
făcut recunoaşterea fortificaţiilor de la Nămoloasa şi Galaţi pe când se aflau în serviciul armatei ruseşti”. Forturile din jurul Bucureştiului au fost un proiect de suflet al regelui Carol al II-lea. După multe dezbateri,
construcţia lor a început în 1884 şi a fost încheiată în 1894 - costurile totale ale lucrărilor ajungând la peste 111 milioane lei aur.

Capitala României era apărată de o centură de foc ce cuprindea 18 forturi şi 18 baterii de artilerie, ce puteau adăposti 30.000 de
soldaţi. O garanţie în plus era reprezentată
de faptul că fuseseră proiectate de cel mai
vestit constructor de forturi militare, generalul belgian Henri Brialmont. Însă această
investiţie colosală nu a avut nici un efect:
după cum se vede din informaţia obţinută
încă din 1907 de spionajul românesc, ofiţerii bulgari de stat-major au participat personal la construirea forturilor româneşti, cunoscându-le pe de rost slăbiciunile şi punctele tari.

de că o supraveghere în sensul intervenirii
din adresa de faţă este imposibil de făcut,
din cauza lipsei de personal. Se va răspunde însă că am dat ordin frontierelor ca să ne
anunţe de intrarea în ţară a oricărui ofiţer
străin spre a-i semnala poliţiei locului unde
se duce. Ar fi bine însă ca în ceea ce priveşte mai ales pe ofiţerii bulgari să ia domnul
ministru de război dispoziţiunea ca ataşatul
nostru militar la Sofia să ne comunice orice
aprobare de concediu publicată în Monitorul Oficial bulgar ofiţerilor bulgari şi, de va fi
posibil, semnalmentele, ceea ce ne-ar înlesni mult urmărirea şi supravegherea lor”.

Concedii de spionaj

Agenţi în slujba Rusiei

Raportul citat mai înainte arată că ataşatul militar român la Sofia urmărea cu mare
atenţie Monitorul Oficial al Bulgariei, unde
se publicau concediile ofiţerilor în străinătate: “Anul acesta, 32 de ofiţeri bulgari au
avut concediu pentru România, în plus un
foarte mare număr dintre acei cu concediu
pentru Rusia sau Austria au trebuit să treacă
prin ţară. O cercetare la autorităţile noastre
de pe fruntarii ar putea să arate dacă aceşti ofiţeri au intrat în ţară cu paşapoarte care
indicau numele şi poziţia lor, care au făcut
paşapoarte false, punându-se astfel în poziţiune de a ne lămuri asupra cauzei adevărate a acestor vizite numeroase”. Concluzia raportului semnat de maiorul Petala în 1907 se
impunea de la sine: “Cu onoare vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a dispune ca orice ofiţer şi grad inferior străin, imediat de
la intrarea în porturile sau punctele noastre de frontieră, să fie urmărit zilnic pe tot
timpul cât vor sta în ţară”. Rezoluţia de pe
acest raport este năucitoare: “Se va răspun-

Un alt raport de la Direcţia de Poliţie şi
Siguranţă Generală din 1907 scoate la iveală
colaborarea dintre serviciile de spionaj bulgar şi cel rus. În urma supravegherii corespondenţei se arată că: “Într-o scrisoare ce
era expediată din oficiul poştal Odobeşti pe
adresa G. Hesapcieff, str. Parensov nr. 51 Sofia s-au găsit hărţi, părţi din harta Marelui
Stat-Major. Hărţile purtau pe ele adnotaţiuni scrise cu creionul în limba bulgară, făcute de un cunoscător în ale artei militare şi
ale topografiei”. În urma cercetărilor, Poliţia de Siguranţă a stabilit că aceste hărţi au
fost sustrase dintr-o unitate militară română. Raportul citat arată: “Concluzia logică
ar fi că spionajul acesta s-a făcut pentru interesul armatei bulgare. Dat fiind însă că regiunea reprezentată de hărţile în chestiune
este situată dincolo de linia fortificată Focşani Nămoloasa, regiune care cade în afara zonei intereselor bulgăreşti, nu este exclusă posibilitatea ca acest spionaj să fie făcut de bulgari pe contul ruşilor. Este posi-

Gheorghiu-Dej şi scriitorii.
Cazul Petru Dumitriu
bil ca ruşii să se folosească de ofiţerii bulgari, acestora fiindu-le mult mai uşor de a
se strecura neobservaţi în ţară, amestecându-se travestiţi între muncitorii şi zarzavagiii bulgari, precum şi între covrigarii şi bragagiii care staţionează la porţile tuturor cazărmilor şi stabilimentelor noastre militare.
Nu se pune o trupă în marş fără ca covrigarii şi bragagiii bulgari să n-o urmărească pas
cu pas şi Dumnezeu ştie câţi dintre ei n-ar fi
ofiţeri travestiţi. Ofiţerilor ruşi le-ar fi foarte greu să se introducă în ţară peste tot locul, căci ar fi repede descoperiţi, ei neputându-se travesti decât în iconari sau jugănari,
care ştiu însă că sunt suspectaţi întotdeauna de autorităţi. (...) În ipoteza că spionajul
a fost făcut pentru ruşi, este posibil ca adnotările din hărţi să fie relative la etapele probabile ale unei armate în marş, care ar veni
din nord-estul Moldovei spre linia fortificată. Rămân a se examina hărţile la M. St. M.
al Armatei spre a se trage adevăratele concluziuni din adnotările ce conţin”.

Cu onoare vă rog domnule
ministru să binevoiţi a
dispune ca orice ofiţer şi
grad inferior străin, imediat
de la intrarea în porturile
sau punctele noastre de
frontieră, să fie urmărit zilnic
pe tot timpul cât vor sta în
ţară

’‘

Maiorul Petala, 1907

Ioan Tudor

Pe 3 decembrie 1960, scriitoarea
Henriette Yvonne Stahl încheia un
amplu memoriu de 30 de pagini către
conducerea Partidului Muncitoresc
Român, prin care încerca să scape
din ghearele Securităţii. Vina ei: fuga
scriitorului Petru Dumitriu, un răsfăţat
al regimului comunist - transformat în
trădător fugar, cu care fusese căsătorită.
Memoriul scriitoarei a fost citit cu
atenţie şi umplut de adnotări de însuşi
Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul general al PMR. Cinice, acide, uneori amuzante, bazate pe supoziţii sau fapte reale, majoritatea comentariilor lui Gheorghiu-Dej fac referire la relaţia amoroasă dintre Dumitriu şi Henriette, situaţia
financiară a celor doi, opera, cercul de
prieteni sau viaţa scriitorilor din România, în general. Furia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care de multe ori nu se dă în
lături de la a o numi pe Henriette Stahl “scroafă”, este explicată de fuga neaşteptată a lui Petru Dumitriu, până în
anul 1960 copilul-minune al literaturii
proletcultiste de la Bucureşti.

Baba şi casa de nebuni
Având în vedere diferenţa de vârstă
dintre Petru Dumitriu şi Henriette Yvonne Stahl, în însemnările referitoare la
relaţia dintre cei doi, Dej o numeşte pe
aceasta din urmă “babă”. Printre altele, în timpul interogatoriilor, Henriette
povesteşte episodul în care i-a cunoscut
prima dată pe părinţii lui Dumitriu. Potrivit declaraţiei sale, tot din cauza diferenţei de vârstă, părinţii lui au fost împotriva relaţiei. Aceasta ar fi asistat şi la

o serie de certuri destul de violente între
Dumitriu şi părinţii săi, care s-au încheiat cu “răcnete, urlete, scaune azvârlite,
sparte, uşi lovite cu piciorul”. Dacă în prima fază Gheorghiu-Dej se mulţumeşte
să caracterizeze familia Dumitriu drept
una “interesantă”, ulterior acesta revine
şi scrie că ea seamnă cu “o casă de nebuni”. Un alt episod violent al relaţiei cu Dumitriu a fost cel în care el, într-un acces
de furie, ar fi lovit-o de un zid. Ironic, Dej
constată cu părere de rău că “baba” nu a
rămas lipită de perete. Atunci când Stahl afirmă că pentru a-l putea ţine pe “făgaşul cel bun” pe Dumitriu, ea fost nevoită să se sacrifice mereu, deoarece acest
“uriaş deslănţuit” era greu de controlat,
secretarul general al Partidului Comunist (PCR) scrie că, într-adevăr, înţelege sacrificul acesteia, deoarece este vorba mai exact “de doi uriaşi... unul mai
mare decât celălalt”. Ulterior, referindu-se la sacrificiul ei, acesta completează: “Biata scriitoare... câte suferinţe... ce
nobilă preocupare”. Henriette recunoaşte că, la un moment dat, certurile cu Dumitriu, legate de bani, carieră sau relaţia lor, deveniseră din ce în ce mai dese şi
că, inevitabil, se va ajunge la despărţire.
Plin de “compasiune”, Dej scria: “Te cuprinde tristeţea la gândul că într-o zi are
să-ţi spună babo, du-te la dracu”.

Ironiile lui Dej
Toate comentariile lui Gheorghiu-Dej
legate de opera lui Dumitriu, sau a Henriettei, precum şi cele referitoare la grupul de prieteni ai celor doi trădează dispreţul acestuia faţă de scriitori. Potrivit
declaraţiei Henriettei, la un moment dat
Dumitriu ar fi afirmat că nu este lăsat să
lucreze, deoarece tatăl lui este colonel,
“mama nemeş unguroaică” şi el a studiat în Germania, pentru că, în caz contrar,
opera sa ar fi una grandioasă. Ironic, Dej
scrie încercând să fie ironic că “într-adevăr opera lui a fost una grandioasă, deoarece el este un predestinat în lumea
literaturii, un adevărat Napoleon”. Henriette Stahl aminteşte şi de o perioadă
bună a carierei lui Dumitriu, care se datora în bună parte sprijinului ei, în care

“Lighioane”
Stahl povesteşte că, după divorţ, a
păstrat legătura cu Dumitriu şi s-a întâlnit cu acesta de mai multe ori, dar
subliniază faptul că a fost deranjată de faptul că el s-a recăsătorit destul
de repede cu Irina Fotino, pe care ar fi
transformat-o într-o femeie “rafinată,
elegantă, excentrică... de vorbea lumea
de ei de câte ori ieşeau în lume”. Totuşi,

Nimic nou sub soare
Spionajul bulgar în România nu este de
dată recentă. Poliţia de Siguranţă de la Bucureşti îi monitoriza pe spionii bulgari încă
dinainte de Primul Război Mondial – iar ofiţerii bulgari erau cât se poate de activi în România începutului de secol XX. În arhiva Direcţiei de Poliţie şi Siguranţă Generală se găseşte un amplu raport al ataşatului militar
român la Sofia, care transmitea către Ministerul de Război de la Bucureşti la 8 decembrie 1907: “Sunt încredinţat că în Bulgaria
nu se nesocoteşte acest mijloc de a căpăta
informaţiuni: la una din conferinţele de la
şcoala militară asupra datoriei militarului
de a se jertfi pentru ţară, colonelul de statmajor Dermanceff a spus elevilor că în tine-

Henriette susţine că el era nemulţumit
de noua relaţie, la fiecare întâlnire pe
care cei doi o aveau, acesta mărturisindu-i că între el şi Irina există certuri. Pe
baza relatărilor Henriettei, Dej concluzionează că această situaţie îi convenea
babei, care “era geloasă”, deoarece, în
opinia sa, chiar şi cu tocuri, ar fi părut
“mumă”; mai mult, având în vedere întâlnirile şi discuţiile celor doi, mai ales
cele legate de actuala soţie a lui Dumitriu, Dej îi numeşte “lighioane”. Henriette vorbeşte şi de fostul ei soţ, poetul
Ion Vinea, pe care îl consideră vinovat de
eşecul căsniciei lor, fapt pentru care nul va putea ierta niciodată. Cu toate acestea, ea recunoaşte valoarea incontestabilă a acestui poet, numindu-l “o stea
de mâna întâi”. Dej completează fraza,
scriind că Vinea şi-a dovedit calităţile
excepţionale de care vorbeşte Henriette
mai ales noaptea (de aici şi comparaţia
cu o stea).

ioan.tudor@ziuaveche.ro

Forturile inutile

> Centura de fortificaţii din jurul Bucureştiului a constituit o preocupare permanentă

Un romancier risipit

a spionajului bulgar, dar şi pentru alte servicii de informaţii din Europa. Construirea
forturilor de la Bucureşti a stârnit un scandal european, Germania împotrivindu-se
ca generalul belgian Brialmont să le proiecteze - acesta fiind silit să adopte o rută
ocolitoare pentru a veni în România. Chiar şi aşa, forturile nu au fost folosite deloc
în Primul Război Mondial. Se pare că planurile complete ale centurii de fortificaţii de
la Bucureşti ajunseseră pe mâna germanilor. Pentru a evita un măcel, premierul Ion
I.C. Brătianu a dat un ordin secret de dezarmare a forturilor şi punere în siguranţă a
artileriei grele. Germanii au ocupat astfel Bucureştiul fără să se lupte cu temutele
forturi.

Curajul este singurul care știe că ți-e frică >Franklin P. Jones

> Petru Dumitriu a fost unul dintre puţinii scriitori români cu studii serioase. De mic vorbea limba latină, cunoscând

la perfecţie germana şi franceza. A studiat filozofia la Berlin în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi iniţial a avut
probleme să se adapteze la comunizarea României. Până la urmă a publicat romanul “Drum fără pulbere”, unde lăuda
lucrările de la canalul Dunăre-Marea Neagră, folosit ca loc de exterminare pentru elita burgheză a României. Romanul
care l-a impus în literatura română a fost “Cronică de familie” – o amplă frescă socială a României care acoperă perioada
unui secol. În ciuda succesului avut la Bucureşti, Petru Dumitriu fuge în anul 1960 în Germania occidentală, însă nu
reuşeşte să se impună ca scriitor. A murit în anul 2002, după ce în 1996 s-a implicat în campania electorală de partea lui
Ion Iliescu.
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Te cuprinde tristeţea la
gândul că într-o zi are să-ţi
spună babo, du-te la dracu!

’‘

Gheorghe Gheorghiu-Dej
despre Henriette Yvonne Stahl

acesta a primit mai multe premii. În replică, Dej afirmă că, pentru aceste premii, Dumitriu “ne-a onorat”, făcând referire la fuga acestuia din ţară. Mai mult,
atunci când Henriette vorbeşte de călătoriile lui Dumitriu în străinătate, secretarul general al PCR subliniază că acestea nu au fost puţine la număr, deoarece el a fost unul din privilegiaţii regimului. Tot referitor la aceste deplasări
ale lui Dumitriu, Dej precizează că nu
au fost suficient de mult verificate de
agenţii Securităţii, deoarece o serie de
detalii legate de ele “puteau fi cunoscute” sau “cel puţin sesizate la timp”.
Dej notează pe marginea interogatoriului o întrebare ce a dat cu siguranţă
fiori reci ofiţerilor de Securitate: “Ce
făceau oamenii noştri?” Potrivit declaraţiei Henriettei, Dumitriu a fost
însosţit în aceste călătorii de regizorul Ion Şahighian, fapt care îl determină pe Dej să se întrebe de ce acest
tovarăş nu a informat Securitatea în
legătură cu afacerile pe care cei doi
le făceau, sau, dacă este cazul, cine
a fost informat în legătură cu acestea. Dej este deranjat şi de faptul că
Henriette descrie întâlnirile dintre
scriitori, organizate la “Casa Scriitorilor”, la care participau ea şi Dumitriu, ca fiind unele prieteneşti,
“fără pretenţii”. Prin urmare, de fiecare dată când se vorbeşte despre
întâlnirile scriitorilor, el nu uită să
amintească faptul că ele sunt unele “prieteneşti... aşa... fără pretenţii!”,
convins fiind de faptul că acestea sunt adevărate festinuri. Dej
este ironic şi în momentul în care
Henriette susţine că Petru Dumitriu vorbea cu dispreţ despre “lumea capitalistă, duşmană nouă”,
notând sec: “Să te creadă proştii!” Dej se bazează şi pe declaraţia Heriettei, care susţine că, la un
moment dat, în timpul unei discuţii avute cu Dumitriu, acesta i-ar fi
mărturisit intenţia de a părăsi ţara.
Dumitriu ar fi spus: “Ce ar fi dacă îmi
dă paşaportul să nu mă mai întorc?...
Am cerut şi pentru Germania. Am suferit îngrozitor. Sunt în stare de orice.
Nu ştiu ce am să fac. În mine hotărârea e luată. Nu ştiu dacă am puterea să o
fac. Planul e dublu şi dacă da şi dacă nu.
Dacă da, trec graniţa, îi scriu tov. Gheorghiu-Dej, îi spun de ce am plecat, că nu
plec ca duşman. Momentul politic e prielnic. E destindere.” Într-adevăr, după
plecare, Petru Dumitriu a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej – însă aceasta nu a fost
primită bine de dictatorul comunist.
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din arhivele siguranței

Spionajul bulgar
în România

George Damian

george.damian@ziuaveche

Curtea de Apel Bucureşti emite pe 2
martie 2009 un mandat de arestare
pentru subofiţerul român Floricel Achim
şi pentru Marinov Zikolov, fostul ataşat
militar al Ambasadei Bulgariei la Bucureşti.
Acuzaţiile la adresa celor doi erau trădare
prin transmitere de secrete şi spionaj.
Documentele publice ale cazului Floricel Achim-Marinov Zikolov arătau că subofiţerul român ar fi procurat pentru spionul
bulgar documente cu caracter secret de stat,
dar şi documente a căror importanţă face ca
divulgarea lor să pericliteze siguranţa statului constând în sisteme de comunicaţii militare, frecvenţe radar, hărţi standard NATO,
scheme şi hărţi ale subunităţilor şi tehnici
militare, indicative ale unităţilor militare,
planuri de apărare şi altele. Motivarea Curţii
de Apel arăta că Achim Floricel i-ar fi predat
lui Marinov Zikolov aceste documente pentru diverse sume de bani, în general până la
1.000 de dolari, iar Marinov Zikolov le-ar fi
transmis unei ţări străine. Presa de la Bucureşti a speculat că respectiva ţară ar fi putut
fi Ucraina - deoarece în aceeaşi perioadă a
fost expulzat de la Bucureşti ataşatul militar
al Kievului. Pe scurt: un militar bulgar a spionat armata română în folosul unei puteri
străine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

reţea sa a trăit împreună cu alţi doi camarazi ai săi ca lucrător şi vânzător la forturile din jurul Bucureştiului, dintr-o altă informaţie ştiu că ofiţerii bulgari «emigranţi» au
făcut recunoaşterea fortificaţiilor de la Nămoloasa şi Galaţi pe când se aflau în serviciul armatei ruseşti”. Forturile din jurul Bucureştiului au fost un proiect de suflet al regelui Carol al II-lea. După multe dezbateri,
construcţia lor a început în 1884 şi a fost încheiată în 1894 - costurile totale ale lucrărilor ajungând la peste 111 milioane lei aur.

Capitala României era apărată de o centură de foc ce cuprindea 18 forturi şi 18 baterii de artilerie, ce puteau adăposti 30.000 de
soldaţi. O garanţie în plus era reprezentată
de faptul că fuseseră proiectate de cel mai
vestit constructor de forturi militare, generalul belgian Henri Brialmont. Însă această
investiţie colosală nu a avut nici un efect:
după cum se vede din informaţia obţinută
încă din 1907 de spionajul românesc, ofiţerii bulgari de stat-major au participat personal la construirea forturilor româneşti, cunoscându-le pe de rost slăbiciunile şi punctele tari.

de că o supraveghere în sensul intervenirii
din adresa de faţă este imposibil de făcut,
din cauza lipsei de personal. Se va răspunde însă că am dat ordin frontierelor ca să ne
anunţe de intrarea în ţară a oricărui ofiţer
străin spre a-i semnala poliţiei locului unde
se duce. Ar fi bine însă ca în ceea ce priveşte mai ales pe ofiţerii bulgari să ia domnul
ministru de război dispoziţiunea ca ataşatul
nostru militar la Sofia să ne comunice orice
aprobare de concediu publicată în Monitorul Oficial bulgar ofiţerilor bulgari şi, de va fi
posibil, semnalmentele, ceea ce ne-ar înlesni mult urmărirea şi supravegherea lor”.

Concedii de spionaj

Agenţi în slujba Rusiei

Raportul citat mai înainte arată că ataşatul militar român la Sofia urmărea cu mare
atenţie Monitorul Oficial al Bulgariei, unde
se publicau concediile ofiţerilor în străinătate: “Anul acesta, 32 de ofiţeri bulgari au
avut concediu pentru România, în plus un
foarte mare număr dintre acei cu concediu
pentru Rusia sau Austria au trebuit să treacă
prin ţară. O cercetare la autorităţile noastre
de pe fruntarii ar putea să arate dacă aceşti ofiţeri au intrat în ţară cu paşapoarte care
indicau numele şi poziţia lor, care au făcut
paşapoarte false, punându-se astfel în poziţiune de a ne lămuri asupra cauzei adevărate a acestor vizite numeroase”. Concluzia raportului semnat de maiorul Petala în 1907 se
impunea de la sine: “Cu onoare vă rog, domnule ministru, să binevoiţi a dispune ca orice ofiţer şi grad inferior străin, imediat de
la intrarea în porturile sau punctele noastre de frontieră, să fie urmărit zilnic pe tot
timpul cât vor sta în ţară”. Rezoluţia de pe
acest raport este năucitoare: “Se va răspun-

Un alt raport de la Direcţia de Poliţie şi
Siguranţă Generală din 1907 scoate la iveală
colaborarea dintre serviciile de spionaj bulgar şi cel rus. În urma supravegherii corespondenţei se arată că: “Într-o scrisoare ce
era expediată din oficiul poştal Odobeşti pe
adresa G. Hesapcieff, str. Parensov nr. 51 Sofia s-au găsit hărţi, părţi din harta Marelui
Stat-Major. Hărţile purtau pe ele adnotaţiuni scrise cu creionul în limba bulgară, făcute de un cunoscător în ale artei militare şi
ale topografiei”. În urma cercetărilor, Poliţia de Siguranţă a stabilit că aceste hărţi au
fost sustrase dintr-o unitate militară română. Raportul citat arată: “Concluzia logică
ar fi că spionajul acesta s-a făcut pentru interesul armatei bulgare. Dat fiind însă că regiunea reprezentată de hărţile în chestiune
este situată dincolo de linia fortificată Focşani Nămoloasa, regiune care cade în afara zonei intereselor bulgăreşti, nu este exclusă posibilitatea ca acest spionaj să fie făcut de bulgari pe contul ruşilor. Este posi-

Gheorghiu-Dej şi scriitorii.
Cazul Petru Dumitriu
bil ca ruşii să se folosească de ofiţerii bulgari, acestora fiindu-le mult mai uşor de a
se strecura neobservaţi în ţară, amestecându-se travestiţi între muncitorii şi zarzavagiii bulgari, precum şi între covrigarii şi bragagiii care staţionează la porţile tuturor cazărmilor şi stabilimentelor noastre militare.
Nu se pune o trupă în marş fără ca covrigarii şi bragagiii bulgari să n-o urmărească pas
cu pas şi Dumnezeu ştie câţi dintre ei n-ar fi
ofiţeri travestiţi. Ofiţerilor ruşi le-ar fi foarte greu să se introducă în ţară peste tot locul, căci ar fi repede descoperiţi, ei neputându-se travesti decât în iconari sau jugănari,
care ştiu însă că sunt suspectaţi întotdeauna de autorităţi. (...) În ipoteza că spionajul
a fost făcut pentru ruşi, este posibil ca adnotările din hărţi să fie relative la etapele probabile ale unei armate în marş, care ar veni
din nord-estul Moldovei spre linia fortificată. Rămân a se examina hărţile la M. St. M.
al Armatei spre a se trage adevăratele concluziuni din adnotările ce conţin”.

Cu onoare vă rog domnule
ministru să binevoiţi a
dispune ca orice ofiţer şi
grad inferior străin, imediat
de la intrarea în porturile
sau punctele noastre de
frontieră, să fie urmărit zilnic
pe tot timpul cât vor sta în
ţară

’‘

Maiorul Petala, 1907

Ioan Tudor

Pe 3 decembrie 1960, scriitoarea
Henriette Yvonne Stahl încheia un
amplu memoriu de 30 de pagini către
conducerea Partidului Muncitoresc
Român, prin care încerca să scape
din ghearele Securităţii. Vina ei: fuga
scriitorului Petru Dumitriu, un răsfăţat
al regimului comunist - transformat în
trădător fugar, cu care fusese căsătorită.
Memoriul scriitoarei a fost citit cu
atenţie şi umplut de adnotări de însuşi
Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul general al PMR. Cinice, acide, uneori amuzante, bazate pe supoziţii sau fapte reale, majoritatea comentariilor lui Gheorghiu-Dej fac referire la relaţia amoroasă dintre Dumitriu şi Henriette, situaţia
financiară a celor doi, opera, cercul de
prieteni sau viaţa scriitorilor din România, în general. Furia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care de multe ori nu se dă în
lături de la a o numi pe Henriette Stahl “scroafă”, este explicată de fuga neaşteptată a lui Petru Dumitriu, până în
anul 1960 copilul-minune al literaturii
proletcultiste de la Bucureşti.

Baba şi casa de nebuni
Având în vedere diferenţa de vârstă
dintre Petru Dumitriu şi Henriette Yvonne Stahl, în însemnările referitoare la
relaţia dintre cei doi, Dej o numeşte pe
aceasta din urmă “babă”. Printre altele, în timpul interogatoriilor, Henriette
povesteşte episodul în care i-a cunoscut
prima dată pe părinţii lui Dumitriu. Potrivit declaraţiei sale, tot din cauza diferenţei de vârstă, părinţii lui au fost împotriva relaţiei. Aceasta ar fi asistat şi la

o serie de certuri destul de violente între
Dumitriu şi părinţii săi, care s-au încheiat cu “răcnete, urlete, scaune azvârlite,
sparte, uşi lovite cu piciorul”. Dacă în prima fază Gheorghiu-Dej se mulţumeşte
să caracterizeze familia Dumitriu drept
una “interesantă”, ulterior acesta revine
şi scrie că ea seamnă cu “o casă de nebuni”. Un alt episod violent al relaţiei cu Dumitriu a fost cel în care el, într-un acces
de furie, ar fi lovit-o de un zid. Ironic, Dej
constată cu părere de rău că “baba” nu a
rămas lipită de perete. Atunci când Stahl afirmă că pentru a-l putea ţine pe “făgaşul cel bun” pe Dumitriu, ea fost nevoită să se sacrifice mereu, deoarece acest
“uriaş deslănţuit” era greu de controlat,
secretarul general al Partidului Comunist (PCR) scrie că, într-adevăr, înţelege sacrificul acesteia, deoarece este vorba mai exact “de doi uriaşi... unul mai
mare decât celălalt”. Ulterior, referindu-se la sacrificiul ei, acesta completează: “Biata scriitoare... câte suferinţe... ce
nobilă preocupare”. Henriette recunoaşte că, la un moment dat, certurile cu Dumitriu, legate de bani, carieră sau relaţia lor, deveniseră din ce în ce mai dese şi
că, inevitabil, se va ajunge la despărţire.
Plin de “compasiune”, Dej scria: “Te cuprinde tristeţea la gândul că într-o zi are
să-ţi spună babo, du-te la dracu”.

Ironiile lui Dej
Toate comentariile lui Gheorghiu-Dej
legate de opera lui Dumitriu, sau a Henriettei, precum şi cele referitoare la grupul de prieteni ai celor doi trădează dispreţul acestuia faţă de scriitori. Potrivit
declaraţiei Henriettei, la un moment dat
Dumitriu ar fi afirmat că nu este lăsat să
lucreze, deoarece tatăl lui este colonel,
“mama nemeş unguroaică” şi el a studiat în Germania, pentru că, în caz contrar,
opera sa ar fi una grandioasă. Ironic, Dej
scrie încercând să fie ironic că “într-adevăr opera lui a fost una grandioasă, deoarece el este un predestinat în lumea
literaturii, un adevărat Napoleon”. Henriette Stahl aminteşte şi de o perioadă
bună a carierei lui Dumitriu, care se datora în bună parte sprijinului ei, în care

“Lighioane”
Stahl povesteşte că, după divorţ, a
păstrat legătura cu Dumitriu şi s-a întâlnit cu acesta de mai multe ori, dar
subliniază faptul că a fost deranjată de faptul că el s-a recăsătorit destul
de repede cu Irina Fotino, pe care ar fi
transformat-o într-o femeie “rafinată,
elegantă, excentrică... de vorbea lumea
de ei de câte ori ieşeau în lume”. Totuşi,

Nimic nou sub soare
Spionajul bulgar în România nu este de
dată recentă. Poliţia de Siguranţă de la Bucureşti îi monitoriza pe spionii bulgari încă
dinainte de Primul Război Mondial – iar ofiţerii bulgari erau cât se poate de activi în România începutului de secol XX. În arhiva Direcţiei de Poliţie şi Siguranţă Generală se găseşte un amplu raport al ataşatului militar
român la Sofia, care transmitea către Ministerul de Război de la Bucureşti la 8 decembrie 1907: “Sunt încredinţat că în Bulgaria
nu se nesocoteşte acest mijloc de a căpăta
informaţiuni: la una din conferinţele de la
şcoala militară asupra datoriei militarului
de a se jertfi pentru ţară, colonelul de statmajor Dermanceff a spus elevilor că în tine-

Henriette susţine că el era nemulţumit
de noua relaţie, la fiecare întâlnire pe
care cei doi o aveau, acesta mărturisindu-i că între el şi Irina există certuri. Pe
baza relatărilor Henriettei, Dej concluzionează că această situaţie îi convenea
babei, care “era geloasă”, deoarece, în
opinia sa, chiar şi cu tocuri, ar fi părut
“mumă”; mai mult, având în vedere întâlnirile şi discuţiile celor doi, mai ales
cele legate de actuala soţie a lui Dumitriu, Dej îi numeşte “lighioane”. Henriette vorbeşte şi de fostul ei soţ, poetul
Ion Vinea, pe care îl consideră vinovat de
eşecul căsniciei lor, fapt pentru care nul va putea ierta niciodată. Cu toate acestea, ea recunoaşte valoarea incontestabilă a acestui poet, numindu-l “o stea
de mâna întâi”. Dej completează fraza,
scriind că Vinea şi-a dovedit calităţile
excepţionale de care vorbeşte Henriette
mai ales noaptea (de aici şi comparaţia
cu o stea).

ioan.tudor@ziuaveche.ro

Forturile inutile

> Centura de fortificaţii din jurul Bucureştiului a constituit o preocupare permanentă

Un romancier risipit

a spionajului bulgar, dar şi pentru alte servicii de informaţii din Europa. Construirea
forturilor de la Bucureşti a stârnit un scandal european, Germania împotrivindu-se
ca generalul belgian Brialmont să le proiecteze - acesta fiind silit să adopte o rută
ocolitoare pentru a veni în România. Chiar şi aşa, forturile nu au fost folosite deloc
în Primul Război Mondial. Se pare că planurile complete ale centurii de fortificaţii de
la Bucureşti ajunseseră pe mâna germanilor. Pentru a evita un măcel, premierul Ion
I.C. Brătianu a dat un ordin secret de dezarmare a forturilor şi punere în siguranţă a
artileriei grele. Germanii au ocupat astfel Bucureştiul fără să se lupte cu temutele
forturi.

Curajul este singurul care știe că ți-e frică >Franklin P. Jones

> Petru Dumitriu a fost unul dintre puţinii scriitori români cu studii serioase. De mic vorbea limba latină, cunoscând

la perfecţie germana şi franceza. A studiat filozofia la Berlin în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi iniţial a avut
probleme să se adapteze la comunizarea României. Până la urmă a publicat romanul “Drum fără pulbere”, unde lăuda
lucrările de la canalul Dunăre-Marea Neagră, folosit ca loc de exterminare pentru elita burgheză a României. Romanul
care l-a impus în literatura română a fost “Cronică de familie” – o amplă frescă socială a României care acoperă perioada
unui secol. În ciuda succesului avut la Bucureşti, Petru Dumitriu fuge în anul 1960 în Germania occidentală, însă nu
reuşeşte să se impună ca scriitor. A murit în anul 2002, după ce în 1996 s-a implicat în campania electorală de partea lui
Ion Iliescu.
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Te cuprinde tristeţea la
gândul că într-o zi are să-ţi
spună babo, du-te la dracu!

’‘

Gheorghe Gheorghiu-Dej
despre Henriette Yvonne Stahl

acesta a primit mai multe premii. În replică, Dej afirmă că, pentru aceste premii, Dumitriu “ne-a onorat”, făcând referire la fuga acestuia din ţară. Mai mult,
atunci când Henriette vorbeşte de călătoriile lui Dumitriu în străinătate, secretarul general al PCR subliniază că acestea nu au fost puţine la număr, deoarece el a fost unul din privilegiaţii regimului. Tot referitor la aceste deplasări
ale lui Dumitriu, Dej precizează că nu
au fost suficient de mult verificate de
agenţii Securităţii, deoarece o serie de
detalii legate de ele “puteau fi cunoscute” sau “cel puţin sesizate la timp”.
Dej notează pe marginea interogatoriului o întrebare ce a dat cu siguranţă
fiori reci ofiţerilor de Securitate: “Ce
făceau oamenii noştri?” Potrivit declaraţiei Henriettei, Dumitriu a fost
însosţit în aceste călătorii de regizorul Ion Şahighian, fapt care îl determină pe Dej să se întrebe de ce acest
tovarăş nu a informat Securitatea în
legătură cu afacerile pe care cei doi
le făceau, sau, dacă este cazul, cine
a fost informat în legătură cu acestea. Dej este deranjat şi de faptul că
Henriette descrie întâlnirile dintre
scriitori, organizate la “Casa Scriitorilor”, la care participau ea şi Dumitriu, ca fiind unele prieteneşti,
“fără pretenţii”. Prin urmare, de fiecare dată când se vorbeşte despre
întâlnirile scriitorilor, el nu uită să
amintească faptul că ele sunt unele “prieteneşti... aşa... fără pretenţii!”,
convins fiind de faptul că acestea sunt adevărate festinuri. Dej
este ironic şi în momentul în care
Henriette susţine că Petru Dumitriu vorbea cu dispreţ despre “lumea capitalistă, duşmană nouă”,
notând sec: “Să te creadă proştii!” Dej se bazează şi pe declaraţia Heriettei, care susţine că, la un
moment dat, în timpul unei discuţii avute cu Dumitriu, acesta i-ar fi
mărturisit intenţia de a părăsi ţara.
Dumitriu ar fi spus: “Ce ar fi dacă îmi
dă paşaportul să nu mă mai întorc?...
Am cerut şi pentru Germania. Am suferit îngrozitor. Sunt în stare de orice.
Nu ştiu ce am să fac. În mine hotărârea e luată. Nu ştiu dacă am puterea să o
fac. Planul e dublu şi dacă da şi dacă nu.
Dacă da, trec graniţa, îi scriu tov. Gheorghiu-Dej, îi spun de ce am plecat, că nu
plec ca duşman. Momentul politic e prielnic. E destindere.” Într-adevăr, după
plecare, Petru Dumitriu a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej – însă aceasta nu a fost
primită bine de dictatorul comunist.
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it şi auto: două industrii gigant

foto
Canon 550D –
cel mai potent
DSLR entry-level

Lansat recent pe piaţa românească, Canon EOS 550D
este deja cotat de specialişti drept cel mai bun DSLR
existent la ora actuală. La un preţ de circa 1.100 dolari,
în kit cu obiectivul Canon EF-S 18-55mm 3,5 – 5,6 IS,
aparatul oferă o rezoluţie-record în gama sa, de 18
Mp, pe un senzor CMOS care captează imaginile pe
formatul panoramic 3:2, care l-a înlocuit pe vechiul
4:3. A fost înlocuit şi monitorul LCD de 3 inci, cu unul
pe format 3:2, cu o rezoluţie crescută de la 920.000
la 1.040.000 dots. 550D poate filma la rezoluţie
full HD, cu o frecvenţă de 30 de cadre pe secundă.
Sensibilitatea ISO a senzorului variază între 100–
12.800, iar ca noutate faţă de predecesorii din aceeaşi
gamă, este posibilă reglarea automată a valorilor ISO
de la 100–200 şi până la 100–6400. Pentru prima dată
în gama EOS cu două zerouri, s-a introdus un sistem
de măsurare a luminii în 63 de zone. Sistemul AF în
nouă puncte a rămas acelaşi de pe predecesorii 450D
şi 500D. Viteza de rafală ajunge până la 3,7 cadre pe
secundă şi se pot folosi cele mai noi carduri SDHX.

R.S.

Quake-Catcher
Laptop detector
de cutremure

Thinkpad şi MacBookPro lucrează împreună la o
soluţie care să transforme laptopul în detector de
cutremure. În momentul de faţă PC-urile Thinkpad şi
toate laptopurile Apple Mac Book Pro au caracteristic
un accelerometru care este folosit, momentan,
pentru mişcările bruşte ce pot distruge hard-diskurile.
Este un element de siguranţă care ajută la păstrarea
datelor dintr-un accident ce poate pune în pericol
hardul. Această tehnologie vor să o folosească pentru
a transforma laptopurile în astfel de detectoare.
Există deja un proiect, “Quake-Catcher Network”, al
Universităţii Stanford ce utilizează datele combinate
de la laptopuri cu accelerometre ce sunt conectate la
internet. Un utilizator al unui ThinkPad, MacBook Pro,
sau oricine cu un detector USB extern, are posibilitatea
de a descărca software-ul gratuit pentru a veni în
ajutor la detectarea cutremurelor. Desigur, senzorii
din interiorul unui laptop nu sunt concepuţi pentru a
indica mişcări mici în pământ. În fapt, ei pot alege doar
trepidaţii la o magnitudine de 4 grade şi mai sus. Totuşi,
sunt încă informaţii valoroase pentru avertizarea celor
din zonele limitrofe. F.B.

Qashqai, Duster
pentru premianţi
Cătălin F. Vărzaru

catalin.varzaru@ziuaveche.ro

Nissan a redesenat Qashqai, un SUV de
clasă mică ce spera să rupă gura târgului
în 2007, atunci când a fost lansat prima
oară. N-a fost aşa, cel puţin în România,
dar producătorul japonez s-a gândit
să-şi mai încerce norocul şi în 2010.
Aşa a apărut faceliftul la Qashqai.
Pariul este destul de mare având în
vedere că partenerii de trust, de la Renault, au aruncat pe piaţă, prin Dacia, noul
Duster. La prima vedere, cele două maşini par foarte înrudite. Chiar sunt. Aceleaşi motoare, aceeaşi transmisie, dar
altă platformă, alte finisări, alte opţionale.
În plus, Duster provine de pe o platformă de Logan, aşa-numita Nissan B,
în vreme ce Qashqai are la bază varianta C pe care a fost clădit şi Renault Flu-

ence. Asta daca îţi pui întrebarea de ce
să dai câteva mii în plus pentru un Qashqai, când te-ai putea mulţumi cu un
Duster, “scandalos de ieftin”? Răspunsul vine după ce conduci câteva sute de
kilometri noul Qashqai. Iar eu l-am găsit
repede, având experienţa anilor trecuţi
în care am testat primele variante de Qashqai, standard şi cea extinsă+2. Rafinament, comoditate şi o doză de eleganţă.
Nu e reclamă, e ce simţi atunci când conduci un Qashqai de top. Adică, motor diesel de doi litri şi 150 de cai putere, tracţiune integrală permanentă, cutie automată de viteze, scaune de piele încălzite, navigaţie şi sistem audio Bose. Acum
apare, în ecuaţie, preţul. Un Duster ajunge la 17.220 de euro cu TVA, în versiunea
prezidenţială. Un Qashqai pleacă de la
16.990 de euro cu TVA, cel cu proplusorul
pe benzină 1,6 litri, 115 cai putere. Preţul
cântăreşte mult în ziua de azi, dar atunci
când nu vrei sa cumperi ceva scandalos

de ieftin, n-ai alege mai bine ceva mai comod, mai rafinat, un fel de Duster pentru
premianţi? Repet, nu fac reclama, şi nici
nu desfiinţez o firmă în detrimentul celeilalte, fiind vorba, în fond, de mărci ale
aceluiaşi concern. Spuneam că am mai
testat Qashqai, în trei rânduri, ultima
oară în noiembrie atunci când vechiul
model a participat la concursul SUV-ul
anului care s-a desfăşurat la Cheia. Versiunea nouă vine cu serioase îmbunătăţiri
în ceea ce priveşte comoditatea şi modul
în care este închegată maşina.

Fără scârțâit
A disparut acel scârţâit supărător care
îţi dădea senzaţia ca autoturismul stă să
se rupă. Inginerii Nissan au lucrat la suspensii, astfel că am avut surpinderea să
constat că nici nu aud, nici nu simt hârtoapele care au apărut prin tot Bucureş-

tiul. Designul exterior a fost, evident, redesenat, astfel că noul Qashqai a devenit
mai agresiv, mai impunător. La interior,
computerul de bord afişează toate informaţiile pe un ecran TFT, iar sistemul de
navigaţie a fost integrat în consola centrală. Plafonul panoramic de sticlă a fost
păstrat. Am avut surprinderea să constată că bluethooth-ul e în stare să comunice chiar şi cu iPhone-ul meu neupdatat
din 2007. Acum ceva despre consum şi
ţinută de drum. Maşina se mișcă bine şi
la 170 de km/h (pe circuit, în afara drumurilor publice), iar la o medie de 127 de
km/h consumul indicat de computer n-a
depăşit 8,5 litri/100 de km, în regim 4x4
permanent. Există patru motorizări: 1,6
115 CP; 2,0 140 CP; 1,5 dCi 105 CP; 2,0 dCi
150 CP. Tracţiunea All Mode 4x4 este diponibilă pe 2,0 140 CP şi 2,0 dCi 150CP şi
poate fi cuplată cu o transmisie automată. Preţurile variază între 16.990 şi 30.715
de euro cu TVA.

Siguranță

Microsoft bate Apple şi Adobe la securitate
Florin Bărbuță

florin.barbuta@ziuaveche.ro

Marc Maiffred, un cunoscut hacker ce
a intrat în „această branşă” la vârsta
de 17 ani, când a fost întâmpinat într-o
dimineaţă de un agent FBI cu un pistol
în faţa lui, spune că Microsoft se pricepe
mai bine la securitatea aplicaţiilor
software decât Apple şi Adobe.
Adevărul este că nu foarte mulţi încearcă să găsească vulnerabilităţi în celelalte sisteme. Aici mai intră şi faptul că
Microsoft are o cotă de piaţă mult mai

mare decât a Apple. După acel incident
din adolescenţă, Maiffret şi-a transformat viaţa contribuind constant la o companie ce îşi dedică activitatea în a găsi
defecte de securitate în software-ul Microsoft, iar apoi la o companie antimallware. Practic se ocupă cu acelaşi lucru şi
aici. “Acum, când te uiţi la Microsoft, ei
fac mai mult decât oricine pentru a asigura software-ul lor. Sunt model pentru
cum o fac. Nu sunt perfecţi, dar există
loc pentru îmbunătăţiri. Dar fac, cu siguranţă, mai multă treabă decât oricine altcineva din industrie, a afirmat Maiffret
într-un interviu, informează .tomshard-

ware.co.uk. Indicând spre Adobe şi Apple, spune că sunt companii care lipsesc
în cadrul departamentului de securitate. „Ei au început să aibă «ochi negri»
când au auzit oamenii spunând că Adobe este o îngrijorare mai mare decât Microsoft. Acum, atât Adobe, cât şi Apple
au început să acorde atenţie constantă
acestor probleme”, mai spune Maiffret.
Apple a angajat un specialist în securitate de la Microsoft, dar încă mai are
mult de lucru la acest capitol. „Ei au început cu adevărat numai în ultimele şase
luni să ia problema în serios, înţelegând
că securitatea are un impact serios asu-

știința puțină îi face pe oameni pretențioși >LEONARDO Da vinci

pra afacerilor lor”, a explicat hackerul.
Referindu-se în continuare la Apple, spune că la mai multe concursuri de hacking, în cadrul a doar câteva ore, cineva
găsea mereu câte o nouă vulnerabilitate
în sistem. „Dacă le-ar fi luat în serios, nu
ar pretinde a fi mai siguri decât Microsoft. Comunitatea Apple este destul de
ignorantă cu privire la acest aspect”, este
de părere Maiffret. Potrivit acestuia, este
destul de înfricoşător cum Apple spune
mereu că comercializează ceva mai bun
decât PC-urile, susţinând că nu trebuie
să îşi facă griji utilizatorul cu privire la
viruşi şi alte vulnerabilităţi.
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interviu

ororile comunismului
Dinu Pilat împreună cu cei care
au citit romanul “Așteptând
ceasul de apoi” au fost judecați
pentru Înaltă trădare

Drama familiei Pillat

Securitatea l-a condamnat
la moarte pentru o carte
Iolanda Malamen

iolanda.mladen@ziuaveche.ro

De curând, scriitoarea Monica Pillat (nepoata
marelui poet Ion Pillat) a recuperat de la CNSAS,
după 51 de ani de la confiscarea lui, manuscrisul
romanului AŞTEPTÂND CEASUL DE APOI, pentru
care tatăl ei, scriitorul Dinu Pillat (m. 1975) a
fost declarat, într-un proces grotesc, duşman al
poporului şi condamnat la moarte pentru crima
de… înaltă trădare. Ulterior, pedeapsa i-a fost
comutată în ani grei de temniţă. Manuscrisul a fost
multă vreme considerat distrus de Securitate, şi
înapoierea lui familiei, după o jumătate de secol,
reprezintă un fapt literar de excepţie. Monica Pillat
se ocupă în momentul de faţă de îngrijirea ediţiei
acestui roman, care va apărea în 2010 la editura
Humanitas.

În scurtul dialog pe care l-am avut cu
Monica Pillat, am rugat-o să se oprească
la câteva momente negre care au marcat familia, odată cu instalarea puterii
comuniste.

I.M. Monica Pillat, aş începe cu o
întrebare aparent superfluă, dar, spun
eu, necesară în economia dialogului
nostru: ce a însemnat martiriul unor
scriitori români sub comunism, şi care
sunt consecinţele în timp?
M.P. Nu pot să-ţi spun decât ce i s-a
întâmplat tatălui meu, Dinu Pillat, care
debutase ca romancier în anii ’40. Cele
trei romane ale sale, “Tinereţe ciudată”,
“Moartea cotidiană” şi “Aşteptând ceasul de apoi” arătau evoluţia strălucită a
unui talent în plină ascensiune. Această
creştere a fost retezată definitiv de arestarea în 25 martie 1959 şi ulterior de condamnarea lui în procesul Noica-Pillat.
A fost atât de traumatizat de experienţa închisorii, încât a hotărât să-şi reprime talentul creator şi să renunţe la pasiunea lui pentru genul romanului. De altfel, când s-a întors, prima carte pe care
a citit-o a fost Amintiri din casa morţilor
de Dostoievski. I s-a părut “apă de roze”
faţă de ceea ce trăise timp de cinci ani,
patru luni şi două zile, cât fusese încarcerat. Ulterior, ca cercetător la Institutul de
Istorie Literară şi Folclor, după ce George
Călinescu l-a reprimit în colectivul său,
Dinu Pillat a făcut doar studii de critică
literară. Scriitorul român sub comunism
arăta ca un stejar silit să supravieţuiască
într-un ghiveci de flori.

I.M. Dureroasă metaforă! Vinovăţiile
fără vină au născut traume de
neimaginat.
M.P. Inducerea vinovăţiei a fost o
strategie aplicată cu un succes monstru de către regimul comunist. Erai vinovat dacă avuseseşi o proprietate sau
dacă primiseşi o moştenire, erai persecutat dacă proveneai din părinţi intelectuali, sau din ţărani cu stare, erai vinovat dacă aveai rude în străinătate, erai vinovat dacă citeai sau dacă scriai o anume
carte despre subiecte interzise de cenzură. Aceste presupuse vinovăţii erau menite să te ţină captiv într-o continuă frică, legată de soarta zilei de mâine, astfel încât erai fericit dacă treceai neobservat. Eu am crescut într-o atmosferă de timorare perpetuă, spre deosebire de tatăl meu care rămăsese, în ciuda detenţiei, un om liber.

I.M. Când ai avut pentru prima dată
conştiinţa că aparţii unei familii mai
altfel, faţă de copiii din preajma ta,
mai ales că primul şoc a fost arestarea
bunicii paterne?
Statul a restituit familiei Pillat
romanul “Așteptând ceasul de apoi”
la 51 de ani de la confiscare

M.P. Tuturor ne dăruieşte Dumnezeu câte un talent. Acesta este drumul
pe care ajungem mai devreme sau mai
târziu la El. Vocaţia este Chemare. Dacă
începi să-ţi cultivi talentul, nu te poţi rătăci. Pentru tata, ca şi pentru mine, literatura a fost o cale de mântuire.
Nu scrii de dragul de a scrie, de a ajunge celebru, ci de a te apropia, cu ajutorul
cuvintelor, de inefabil. Nu contează ce
scrii, ci treptele pe care le sui, prin scris.
Dacă cititorii te apreciază, nu o fac atât
pentru că le place stilul tău, ci mai ales
pentru că te pot urma, luându-se după
paşii tăi, pe un drum la care visau şi ei
să meargă.

M.P. De foarte mică, am avut o dublă conştiinţă: cea a unei tristeţi teribile, provocată de mai multe evenimente
traumatizante. Bunica mea, pe linie paternă, pictoriţa Maria Pillat-Brateş, dispăruse din casă când aveam 3 ani. Mai

întâi a fost arestată şi pe urmă trimisă 5
ani cu domiciliu forţat în Regiunea Autonomă Maghiară (numele de atunci al
judeţului Harghita), bunicul meu pe linie maternă, social-democratul Gheorghe Ene Filipescu, murea în închisoare,
când aveam 5 ani, tata a fost arestat când
aveam 11 ani. Încă din clasele primare mi
s-a atras atenţia să nu cumva să spun la
şcoală că familia noastră se înrudeşte cu
Brătienii, că sora tatei, Pia, e în exil, că
avem rude în străinătate. Cel mai greu
mi-a fost să văd cum apropiaţi ai familiei treceau pe celălalt trotuar când ne vedeau pe stradă pe mine şi pe mama.

I.M. Care crezi că era vocaţia absolută a
tatălui tău, Dinu Pillat?
M.P. Tatăl meu îşi visase să fie romancier şi izbutise în scurt timp să devină
unul plin de talent. Alesese genul romanului şi poate pentru că tatăl lui, Ion Pillat, excelase în poezie. Cine însă îi citeşte romanele descoperă o fuziune specială între epic şi liric. În tinereţe, Dinu Pillat mărturisea că modelul lui era Prinţul
Mîşkin din romanul lui Dostoievski, Idiotul. Vocaţia tatălui meu îmbina într-un
fel armonios altruismul creştin cu o imaginaţie abisală, de aceea, cred, el vedea
în Dostoievski o călăuză spirituală şi un
îndreptar în plan literar.

Securitatea a confundat
cu bună-ştiinţă subiectul
cărţii cu atitudinea
autorului

I.M. Condamnat iniţial la moarte, tatăl
tău a ales la ieşirea din închisoare
credinţa ca purificare. Au fost însă şi
scriitori care, odată ieşiţi din infernul
detenţiei, au pactizat cu... diavolul. Cine
are căderea să-i judece?
M.P. Am găsit în dosarele de urmărire, din Arhivele CNSAS, o notă informativă care consemna justificarea refuzului
tatei de a semna „pactul“ de colaborare
cu Securitatea, după ieşirea din deten-

ţie. El spunea că după revelaţiile pe care
le avusese în închisoare, când simţise fizic prezenţa lui Iisus în celulă, nimic nu-l
mai putea convinge să facă altă opţiune
decât cea hărăzită lui, atunci, de certitudinea existenţei lui Dumnezeu. Mulţi dintre cei care fuseseră încarceraţi în
acea vreme mi-au vorbit despre „purificarea spirituală“ pe care au trăit-o în închisoare, departe de ispitele lumii. Când au
ieşit din detenţie, însă, s-au trezit într-o
stare de captivitate diferită, care le-a maculat sufletele. Mulţi erau la capătul puterilor şi, de teama persecuţiilor viitoare, s-au lăsat ademeniţi de promisiunile
poliţiei secrete. Nu ei ar trebui condamnaţi, ci cei care le-au dictat declaraţiile
pe care le-au semnat în pragul aşa-zisei
eliberări.

I.M. Ştiu că în sfârşit, după 51 de ani,
CNSAS-ul ţi-a restituit manuscrisul
unui roman al lui Dinu Pillat confiscat
de Securitate. Consideri faptul ăsta o
victorie, după o atât de nedreaptă şi
amară aşteptare?
M.P. Consider acest fapt o minune,
căci părinţilor mei şi mie ni se spusese
oficial că manuscrisul romanului “Aşteptând ceasul de apoi” fusese distrus. Pentru acest roman, tatăl meu, împreună cu
cei care citiseră manuscrisul, a fost condamnat pentru crima de înaltă trădare.
Publicarea cărţii, la editura Humanitas,
la sfârşitul lunii mai, va oferi cititorilor
principala probă a totalei lui nevinovăţii. Este un roman despre mişcarea legionară clandestină din anii 1938-1939, văzută de un scriitor care nu a fost simpatizantul ei, dimpotrivă, este privită critic,
din perspectiva adevăratului creştin. Securitatea a confundat cu bună-ştiinţă subiectul cărţii cu atitudinea autorului, deoarece oamenii ca tatăl meu, care aparţineau unei elite intelectuale neîngenuncheate de regimul comunist, trebuiau să
fie pedepsiţi în mod exemplar.

I.M. M-a impresionat cartea ta de poeme
“Dorul de rai”, ed. Universalia, 2005,
o carte imnică de o rară frumuseţe şi
curăţenie. Ai trăit într-o familie cu
credinţa în Dumnezeu şi asta a dat şi
puterea de-a rezista.

Simt în mine un elan altruist faţă de suferinţa atâtora >Dinu Pillat

I.M. E adevărat, te preocupă foarte
mult şi destinul literar al tatălui, şi al
familiei în general. Ce diagnostic i-ai da
literaturii care se publică, indiferent de
generaţie?
M.P. Literatura prezentului e marcată de aspiraţii hedoniste, de frenezia
senzualităţii, de teribilismul unor noi
formule de exprimare poetică. Prin poezia mea, eu aparţin unui contracurent,
năzuind către spiritualizare, alături de
scriitori ca Daniel Turcea, Dan Verona,
Liliana Ursu, Constanţa Buzea. Nu cred
că aparţin unei formule literare demodate.

Tata ajunsese să se roage
pentru torţionarii săi

I.M. Cu siguranţă nu. În afară de
credinţă, ce căi de mântuire mai poate
găsi omul? După cum afirmi, literatura e
o posibilă cale.
M.P. Odată, Horia Roman Patapievici
a spus că noi, cei de azi, care nu mai credem în Dumnezeu, îl avem pe Bach care a
crezut în El. Ascultându-l pe Bach, ne punem în legătură mediată cu divinitatea.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre alţi
mari creatori din sfera literaturii, a picturii, a artelor vizuale, incluzând arta cinematografică. Mă gândesc la nume ca
Berdiaev, Nicolae Steinhardt, Olga Greceanu, Horea Paştina, Giacometti, Brâncuşi, Tarkovski etc.

I.M. Monica Pillat, până unde poate
merge iertarea în faţa martiriului?
M.P. Nu pot spune decât că tata, în
închisoare, ajunsese să se roage pentru
torţionarii săi, mai ales pentru cei care
îl chinuiau cel mai mult, deoarece, spunea el, era convins că nimeni nu se ruga
lui Dumnezeu pentru ei.
Apoi, el avea convingerea că nici o suferinţă nu îi este dată omului pe nedrept.
Credea cu tărie că suferinţa este o încercare pe care i-o trimite Dumnezeu pentru a-l apropia de înţelegerea Patimilor
lui Iisus. Îmi aduc aminte că Soljeniţîn
spunea într-un interviu că fără experienţa închisorii nu s-ar fi apropiat de Dumnezeu aşa cum a făcut-o.
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jat-o dintr-un act erotic. Cu greutate, aflu
că e un „tren privat” la 13.37 şi mă îndrumă la ghişeul cu „privaţi”. Tren privat?!
Nu ştiam că există aşa ceva în România.
Deşi aveam biletul plătit până la Miercurea Ciuc, trebuie să cumpăr altul că, deh!,
e tren privat. Pe bileţel o mână gingaşă
a tras peste preţul tipărit 6,20 roni şi a
scris, caligrafic: 9,20 roni. Compania privată se numeşte S.C. KEOLIS SRL Braşov.
Sincer, mă aşteptam ca trenul privat să
fie ceva de pe vremea KEOPS SRL. Dimpotrivă, vagoane civilizate, mai ceva ca
în Săgeata albastră. De aia mă întorc şi
zic: Dragă KEOLIS SRL, n-ai vrea să privatizezi şi Ministerul Transporturilor?

Criv - La Fix

Numai bune
2

Marţi 20 aprilie, Anno Domini 2010.
Mă scol, contrar obiceiului meu, dis-dedimineaţă, fiindcă după-amiază trebuie
să fiu la Miercurea Ciuc, la o lansare de
carte. La ora 7.00 sunt în Gara de Nord.
Cu două zile înainte, verificasem legăturile feroviare pentru a ajunge la timp la
destinaţie. Am luat acceleratul de Satu
Mare la 7.30; la 10.40, conform datelor înscrise pe bilet, voi fi în Braşov. La 11.40
mă voi sui în personalul de Miercurea
Ciuc, la 14.00 voi ajunge. Până la Ploieşti,
nimic deosebit. Controlul biletelor, apoi

un supracontrol. Toată lumea e în regulă:
Nici un infractor. Suntem, totuşi, în Europa. Câmpina. Trenul stă. Şi stă. Şi stă.
15 minute. Nu mă agit. E încă timp suficient. În fine, trenul se urneşte şi, fiind
accelerat, se târăşte până la Comarnic,
apoi face o pauză temeinică. Oamenii îşi
privesc îngrijoraţi ceasurile. La Sinaia –
pauză. Un domn, altminteri elegant îmbrăcat, pomeneşte în gura mare, ceva de
mama d-lui Radu Berceanu. La Predeal
– pauză lungă. Cu o oră şi jumătate întârziere, acceleratul intră obosit în Braşov. Mă duc la informaţii să întreb când
mai am tren spre Miercurea Ciuc. Funcţionara mă priveşte de parcă aş fi deran-
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Ion Barbu
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Ioan Groşan

ioan.grosan@ziuaveche.ro
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Poţi înşela fără să faci sex?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orizontal
1. Bun - Bună de spălat 2. Nume bun pentru un intrigant - Primește toate bunurile 3. Bun feminin. - De unde!
- Bun de muncă 4. Bune de reparat greșeli - Primele la alfabet 5. Buni la pat - Bune de bătut la război 6. Atitudine bună 7. Cuib! - Pasăre rară în Egipt - Pustiu! 8. A tăia
părul - Bun de tras la ușă 9. Respect - Specie de papagal
10. Deosebit de buni - Păcălit.
Vertical
1. Bun 2. Îi primesc cei buni - Cumsecade (fem.) 3. Legată de munca pământului - Inediți 4. Încep jocul! - Retrasă 5. A chibzui 6. Bun de pictat - Indicativ popular - În
temă! 7. Buni la cărți 8. Bun - Nu-i bun de îndrumător 9.
Bun de lipit - În slujbă la han (pl.) 10. Bune de citit în ele
- Nu-i bun de model.
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Două întâmplări mi-au confirmat încă
o dată că e o iluzie să crezi, bărbat sau
femeie, că infidelitate fără sex nu există
ori că n-ar fi gravă. Ieşirea dintr-o relaţie
doar pentru o gură de oxigen, cel mai
adesea motivată de orgoliu, chiar dacă
e limitată doar la nivel conversaţional telefoane sau schimb de mesaje, este la
fel de subversivă ca şi infidelitatea care
implică intimitatea fizică.
Una dintre femeile care nu consideră simplist că, atâta vreme cât partenerul de relaţie este fizic prezent lângă tine,
nu ai de ce să-ţi faci griji a căutat explicaţia unei înstrăinări în cutia poştală electronică şi a dat de mailuri ce arătau genul celălalt de intimitate, cea emoţională, cu o altă femeie.
S-a simţit, în ciuda asigurărilor lui că
nu s-a întâmplat mai mult, la fel de înşelată ca şi când ar fi descoperit o aventură
galantă şi a vrut să încheie pe loc relaţia.
Poate părea iraţională o astfel de atitudine, dar adevărul e că nu suntem pregătiţi pentru nici o variantă a infidelităţii.
A renunţat greu la ideea despărţirii, dar
eu cred că e doar un armistiţiu. Pentru
că el, convins ca n-a greşit, nici nu face
acele gesturi care să restaureze încrede-
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rea. Consideră curiozitatea ei de a-i umbla în calculator o încălcare a intimităţii,
faptul că el nu a şters mesajele, o dovadă
suficientă că n-a avut alte intenţii şi, asta
mi s-a părut uluitor, că odată ce deschizi
o cutie a Pandorei, trebuie să îţi asumi şi
riscul de a afla ce nu-ţi doreşti, dar fără
să ai reacţii. No comment.
Acum, despre un bărbat care a fost
victima unui gen asemănător de ieşire
temporară din relaţie şi s-a considerat,
fireşte, trădat. A descoperit că ea avea

drept confident nu o prietenă, ci un prieten.
Deşi ea a susţinut că nu-l înşela, el,
fost aventurier cronic, acum cuminţit,
nu credea în prieteniile dintre bărbaţi şi
femei. Relaţia lor s-a destrămat după câteva luni, deşi n-a existat niciodată dovada celuilalt gen de infidelitate.
Iată cum cine ştie că infidelitatea încolţeşte mai întâi în minte înainte de a
coborî sub nivelul taliei consideră la fel
de periculos înşelatul doar cu gândul.
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