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SERIAL
cum am proceda? Am fi trimis ºi noi, sã
vedem ce se întâmplã acolo, ce îºi
doresc, cum putem sã ne promovãm
interesele? Dacã mã uit cu atenþie, nu
ºtiu ce ar putea sã aibã italienii, spaniolii,
francezii sau germanii împotriva noastrã
(mã aflam încã în faza unor perceperi
umanitariste). Nu putem sã continuãm
politica românului cu ºapte inimi în pieptul de aramã. Trebuie sã ne adaptãm la
condiþiile dezastruoase în care ne aflãm
ºi sã gãsim cãi de acomodare ºi
deschidere. Altfel, suntem cu toþii nebuni
care se sinucid ºi nici n-ar fi asta o
tragedie, dar vom provoca noi distrugerea statului, ceea ce ar fi mai mult
decât lamentabil pentru cã nu noi l-am
construit. Eu cred cã, de acum înainte,
trebuie sã se facã un program de
deschidere spre cei care ne ‚calcã’; îi
ºtim cine sunt, îi ,agãþãm’ pe stradã, nu
pentru a le spune sã plece, ci sã le
spunem … domnule, ºtim cine sunteþi,
hai sã discutãm, hai sã vedem despre ce
e vorba, de ce crezi cã noi chiar suntem
inamicii voºtri. Vrem sã avem relaþii de
colaborare ºi cooperare.”
De atunci ºi pânã astãzi, n-am înþeles ºi
nici nu cred cã voi pricepe vreodatã de ce
ne-au tratat atât de mult timp ca ºi cum
le-am fi fost inamici, deºi nu doream
decât sã ne protejãm þara ºi încã mai
pãstrez senzaþia rece a sloiului de gheaþã
care îmi însoþea tentaþiile de a gãsi soluþii
unor situaþii terifiante, mai mult prin
inconºtienþa coparticipanþilor autohtoni.
Depãºind faza conotaþiilor ºi consideraþiilor, mã voi referi în continuare la un
moment care vãd cã face epocã în
„Vitralii”, cel al „dosarelor date de
Talpeº americanilor”, dupã expresia
domnului Mãgureanu. Când auzi aºa

ceva din gura unui om care a fost ºeful
SRI, timp de ºase ani, iar cel acuzat a fost
ºeful SIE, timp de cinci ani – plus încã
ºase ani consilier al preºedintelui pe
probleme de apãrare ºi securitate naþionalã, membru al CSAT – ºi o vezi preluatã cu insistenþã de revista pensionarilor
SRI, „Vitralii”, cu „aprecieri” transformate în formule vituperante, devenite
truisme, nu poþi sã nu sesizezi cã se
încearcã un joc murdar peste dezminþirile repetate pe care le-a fãcut. Astfel, tocmai acei care ar trebui sã fie percepuþi a
se afla la vârsta maturitãþii depline se
preteazã la practici de tristã amintire,
„securiste”, intoxicând nu numai imaginea unei persoane, ci ºi mediul de percepere a unor mutaþii esenþiale, petrecute
în poziþionarea geostrategicã a þãrii. În
luna martie 1993, dupã mai multe demersuri ºi contacte la diverse niveluri, am
fost invitat în SUA pentru a purta discuþii
asupra relaþiilor dintre cele douã þãri, în
planul serviciilor de informaþii.
Sesizasem, în urma mai multor reacþii
curioase ale reprezentantului FBI la
Bucureºti, domnul Nicholson, cã
mesajele mele erau nu numai prost înþelese, ci chiar distorsionate. În disperare
de cauzã am apelat la ambasadorul american la Bucureºti, pe care l-am rugat sã
informeze ºi el Washingtonul. Nici nu
puteam sã-mi imaginez, la acea datã, cã
Nicholson era racolat de serviciile speciale ruseºti. Se pare cã insistenþele mele
l-au convins pe domnul ambasador care,
dupã experienþa diplomaticã avutã în
Polonia, era dispus sã sprijine ºi eforturile româneºti de deschidere, trecând
peste barajul mediatic la care eram
supuºi. Astfel, mai mult prin bune oficii
semioficiale, am reuºit sã obþin o „pro-

gramare” la Washington, nivelul contactelor urmând sã fie stabilit în raport de
interesul pe care urmam sã-l stârnesc. Un
moment era clar stabilit, cel al conferinþei cu titlul „Civilizarea securitãþii
române”, pe care urma sã o expun în faþa
presei. Se pare cã întâlnirile programate
(FBI, CIA, Departamentul de Stat), ca ºi
conferinþa de presã a depãºit aºteptãrile,
fãcându-mi-se onoarea de a fi primit,
pentru concluzii, de chiar ºeful FBI-ului.
Am ajuns astfel în faþa unei personalitãþi
impozante, afabile, chiar amabile, dispuse nu numai sã discute, ci ºi sã afle,
vorbindu-mi în cei mai direcþi termeni
despre mult disputata problemã, în acea
perioadã, a „fantomelor” româneºti de pe
teritoriul SUA. Direct, ºi fãrã alte discuþii, mi-a spus cã pentru a trece la
negocieri ºi la stabilirea de relaþii de
colaborare, trebuia sã predãm listele cu
ofiþerii acoperiþi de pe teritoriul SUA,
aºa cum deja au fãcut – eram sigur –
Polonia, Ungaria ºi Cehia. I-am rãspuns
cã „nu am nicio îndoialã în ceea ce
priveºte comportamentul celor trei þãri,
deoarece nu fãceau decât sã transfere
niºte informaþii din arhivele speciale
(calculatorul de la Praga) ale Tratatului
de la Varºovia, noului viitor aliat, SUA.
Or, în ceea ce privea România, oamenii
noºtri nu au mai fost incluºi în programele ºi acþiunile Tratatului de la
Varºovia, începând cu anul 1971 ºi nu
aveam, încã, nicio promisiune, nu mai
vorbesc de garanþiile deja acordate conducerilor de la Varºovia, Praga ºi
Budapesta.
(continuare în numãrul viitor)
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