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SERIAL

Generalul Ioan Talpeº, interviu exploziv în revista SRI

„Seful FBI ne cerea sã predãm
listele cu ofiþerii români acoperiþi
de pe teritoriul SUA” (VII)
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.
(continuare din numãrul trecut)
Ioan Talpeº: Nu pot sã trec peste un
moment petrecut la primul bilanþ al
Serviciului Român de Informaþii. Invitat
de domnul Iliescu, la „Mãgureanu, la
bilanþ”, am asistat într-o atmosferã rece
ºi sumbrã la prezentarea rapoartelor
directorilor de departamente. Toate, fãrã
excepþie, înfãþiºau dimensiunile unui
dezastru comparabil doar cu acela
reprezentat de o þarã aflatã sub regim de
ocupaþie. România se afla într-o stare de
dezastru total. Nu numai demonstraþiile
de pe strãzi, toate în afara legii, dar aºa
cum se sesiza în teritoriu, peste tot eram
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implantaþi informaþional de cãtre serviciile din jur ºi nu numai din jur, chiar din
America Latinã ºi Asia. ªi, atunci,
bineînþeles cã rapoartele evidenþiau
aceastã stare, marcându-i evidenþierile,
toþi „oaspeþii noºtri”, indiferent cui
aparþineau, deveniþi, în majoritate, profesori de democraþie, se comportau ca niºte
inamici, fiind de neimaginat vreo retorsiune proprie în condiþiile absenþei unui
cadru legal asumat. Într-un final, de-a
dreptul îngheþat, domnul Mãgureanu l-a
rugat pe preºedinte sã-ºi spunã punctul
de vedere. Reacþia a fost pe potrivã: „Pãi,
la ce s-a spus, ce aº putea spune eu? E rãu
dacã e aºa. Nu ºtiu ce vom face.” Dupã o

tãcere prelungitã, l-am rugat sã-mi
aprobe sã-mi spun ºi eu punctul de
vedere. „Din materialele prezentate aici –
am îndrãznit eu – rezultã cã nu avem
absolut nicio relaþie cu nimeni ºi nu
numai cã nu avem nicio relaþie, ci toþi
sunt peste noi ºi încearcã sã ne punã în
situaþii cât mai dificile. Pãi, dacã e aºa,
cum credeþi cã vom rezista? Pentru cã, de
bine, de rãu, Ceauºescu avea o frontierã
pe care o controla. Noi nici mãcar nu
avem frontierã, ce sã mai vorbim de
mijloace de contracarare. … Tratându-i
cu adversitatea specificã ‚lumii
umbrelor’ nu ne facem decât rãu. Dacã ce
se întâmplã la noi s-ar petrece la alþii, noi

