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INTERVIU

Generalul Ioan Talpeº, interviu exploziv în revista SRI

‘89 ºi urmãrile taifasului elefanþilor
Revista „Intelligence”, publicaþie oficialã a Serviciului Român de Informaþii, a oferit în numãrul din septembrie un
amplu interviu cu Generalul Ioan Talpeº, fost ºef al SIE. Considerând cã interviul aduce la luminã foarte multe
chestiuni interesante, îl preluãm din revista SRI, publicându-ll în serial, cu mulþumirile cuvenite redacþiei
“Intelligence” ºi, bineînþeles, cu acceptul Prof. Univ. Dr. Ioan Talpeº.
Flavius Predescu: Domnule general, în
primul rând, ne bucurãm sã fim astãzi
oaspeþii dumneavostrã ºi aº vrea sã încep
cu o întrebare pe cât de simplã, pe atât
de directã: ce vã defineºte ca om?
Ioan Talpeº: Nu e deloc simplu sã rãspunzi la o astfel de întrebare. Îmi place sã cred
cã, în primul rând, omenia mã defineºte.
Vin dintr-o lume a valorilor simple, fundamentale. Am fost crescut în mediul rural,
într-o comunitate mândrã de condiþia ei, în
care credinþa, onestitatea, munca ºi respectul erau chiar principiile fundamentale ale
existenþei. Într-o astfel de atmosferã intimã,
a sufletului, cred cã vã daþi seama cã mi-a
fost foarte uºor la ºcoalã, inclusiv la facultate, sã mã exprim pe baza unor criterii
cãrora sper cã le voi rãmâne dedicat pânã la
capãt. Educat la ºcoala sufletului ºi în spiritul marilor romantici ºi clasici, am avut
ºansa de a-mi asuma condiþia de cetãþean al
unei patrii care trebuie slujitã, care trebuie
apãratã ºi care, la rândul ei, în mod natural,
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îºi are influenþa beneficã asupra condiþiei
cetãþenilor sãi.
Nu mi-am imaginat niciodatã cã am dreptul
la o individualitate totalã, dincolo de
condiþia cetãþeanului într-un stat de drept,
dar, dacã am beneficiat de condiþiile puþine,
limitate, aºa cum au fost ale statului din
perioada copilãriei mele, m-am considerat
ºi eu dator sã fac ceva în folosul comunitãþii în expresia sa majorã, numitã patrie.
F.P.: ªtim cã aþi avut o carierã foarte
bogatã ºi aº vrea sã vã întreb dacã în
suflet v-au rãmas câteva lucruri foarte
importante din cariera dumneavoastrã
ºi care ar fi acelea?
I.T.: Este puþin forþat a spune „aþi avut o
carierã foarte bogatã” ºi vã spun ºi de ce.
Niciodatã nu mi-am propus sã am o carierã.
Mi-am dorit doar sã ajung un profesionist
redutabil, un istoric cu drept la propria
exprimare. Dupã ce am fost un elev al
tuturor speranþelor ºi rãtãcirilor, am reuºit,
trecând ºi prin experienþa “trupeþului” con-

damnat sã-ºi ispãºeascã incapacitatea de a
se acomoda la condiþia de student al
Institutului Superior de Marinã de la
Constanþa, sã gãsesc calea compromisului
cu “nevoia de a fi în rând cu ceilalþi”.
Astfel, am reuºit sã devin dupã terminarea
stagiului militar, purtãtor al unei exerienþe
disciplinare redutabile – student al
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj.
Am avut, ca student, ºansa unei admosfere
extraordinare, deschisã tuturor speranþelor
timpului ºi, cu precãdere, a aceleia de a
învãþa! În anul patru, fiind decis sã mã specializez în “istorie contemporanã”, m-am
transferat la Universitatea Bucureºti unde
am cunoscut o atmosferã aproape similarã
celei de la Cluj, fãrã a-i atinge “acutele” în
planul stãrilor sufleteºti.
Pentru cã s-au spus atâtea despre aterizarea
mea la Universitatea Bucureºti în anul
patru, cum cã aº fi venit de la “Bãneasa”,
este îndeajuns sã-i invoc pe foºtii mei colegi de la Cluj, unii ajunºi acum distinºi

