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SERIAL

Generalul Ioan Talpeº, interviu exploziv în revista SRI

“Noi am trãit agoniile fãrã a capota,
pâna la disperarea celorlalþi” (IV)
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: Când aþi scris cartea
(n.n. “În umbra marelui Hidalgo”) ce vaþi dorit sã schimbe ea?
-Ioan Talpeº: Cartea a fost o reacþie intempestivã. Eram într-o dezbatere cu domnul
Horia Alexandrescu, într-o emisiune televizatã, aºa cum am mai spus, ºi enervândumã în faþa unui „truism” vehiculat printre
analiºtii televiziunilor noastre libere, chiar
ºi faþã de proprietarii care îi plãtesc,
replicându-i „domnule, încep sã înnebunesc când aud cã ºi dumneavoastrã
spuneþi aºa ceva, chiar în emisiune.”
Replica a fost mai mult decât fireascã:
„Domnule Talpeº, nu ne mai învinovãþiþi.
Nu noi trebuie sã ºtim despre ce este vorba.
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Dumneavoastrã aþi fost printre ele, de ce nu
le spuneþi?” Ieºind de la emisiune, n-am
putut sã rezist jocului unui „presar” cu
experienþã, care mi-a propus sã facem o
carte. Am acceptat. În douãsprezece interviuri am fãcut aceastã carte, efectiv în
douãsprezece zile. Acum mã aflu în faþa
unei mari provocãri. Mi-am dat seama cã a
continua pe aceastã formulã ar fi o greºealã
pentru cã nu aº face altceva decât sã continui o politicã între apã ºi foc, turnând din
stingãtor benzinã. Sunt convins cã ne aflãm
cu toþii ºi mai ales eu în faza în care ar trebui sã trecem peste momentul confruntãrilor ideologice sau ale grupurilor de
interese ºi sã abordãm problematica anului

1989, nu doar prin prisma manifestãrilor
organizate ºi desfãºurate, ci sã ne angajãm
în cercetarea ºi cunoaºterea iniþiatorilor ºi
intereselor pe care le reprezentau, ca ºi mai
ales a factorilor determinativi, istorici.
Dacã vom continua sã ramânem cantonaþi,
sã jucãm în preceptele informaþiilor cotidiene, nu vom reuºi niciodatã sã înþelegem de
unde apar abordãrile ºi provocãrile la care
trebuie sã facem faþã, adversitãþile ºi ºansele dezvoltãrii într-o Europã ºi chiar într-o
lume tot mai organizatã pe criterii de
adversitate si prietenie, clar conturate si
generate prin evoluþii comune, istorice.
S-a sesizat, încã de la sfârºitul secolului al
XIX-lea cã suntem într-o mare slavã ºi la

