
Daniel este kinetoterapeut, iar Elena, soţia sa, 
este psiholog. Împreună, au un băieţel de şase 
ani şi locuiesc într-un mic apartament, aflat 
într-un imobil cu trei etaje, în zona Pieţei Muncii 
din Bucureşti. Cei trei profită adesea de parcul 
destul de bine îngrijit, aflat în apropiere, unde 
se plimbă, mai ales în serile de vară. Cam o 
dată pe lună, merg în vizită la bunicii din partea 
mamei, care locuiesc pe dealurile Câmpinei, la 
mai puţin de două ore distanţă de Bucureşti. 
Dacă primele luni din an au fost rodnice, 
atunci îşi petrec vacanţa de vară, în general, 
în Grecia, pentru că nu este prea departe şi 
pot ajunge acolo cu maşina. Elena şi Daniel 
sunt un cuplu ca multe altele din România. 
Oameni blânzi şi plăcuţi, care se exprimă 

cumpătat, zâmbind când e de zâmbit, râzând 
când e de râs, empatici, educaţi, cu o viziune 
pragmatică şi matură asupra vieţii de zi cu zi, şi 
cu o înţelegere adesea surprinzător de lucidă şi 
de profundă a mersului lumii. Astfel de cupluri 
sunt numeroase şi în alte locuri, chiar şi în ţări 
mai puţin recomandate unde cu greu ne putem 
imagina o existenţă cotidiană diferită de ceea 
ce ni se povesteşte. Cu toate acestea, în ciuda 
aberaţiilor cărora le pot cădea victimă, în ciuda 
diverselor disfuncţionalităţi ale societăţii în 
care trăiesc, aceşti oameni duc o viaţă normală, 
făcută din bucurii, mici necazuri şi, uneori, mari 
fericiri. Nu simt nevoia să se laude, ştiu că nu 
are nici un rost să te îmbolnăveşti doar ca să 
faci mai mulți bani. Tot ce vor este să împartă, 

din când în când, cu prietenii, o mâncare bună 
şi o sticlă cu vin; ei au înţeles că asta este, 
probabil, fericirea supremă. Şi că, între două 
hohote de râs, vor simţi căldura mâinii fiinţei 
iubite. Îmi spun că toate aceste cupluri, precum 
Elena şi Daniel, ar merita mai mult respect din 
partea politicienilor sau a oricărei entităţi care 
le influenţează viaţa. Că ar mai trebui, poate, să 
nu mai fie deranjaţi cu o sumedenie de lucruri 
de care nu au, cu adevărat, nevoie. Eu, unul, 
sper că au avut parte de o vacanţă frumoasă 
şi că au întâlnit, poate chiar în Grecia, şi alte 
cupluri asemenea lor. Cupluri care au curajul de 
a trăi cu eleganţă, în ciuda a tot şi toate.
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România pare să-şi revizuiască interesele de politică externă, 

privilegiind relaţiile cu Germania. 

Explicaţii cu Armand Goșu, profesor de ştiinţe politice la 

Universitatea din Bucureşti şi fost director al Institutului  

Român de Istorie Recentă.

Puternice curente diplomatice
Regard: Ce părere aveţi despre recentele numiri în posturi cheie de 
ambasador?
Armand Goșu: Ministerul român al afacerilor externe dispune de un număr re-
strâns de diplomaţi de rang înalt. Unii dintre ei au ocupat patru sau chiar cinci 
posturi de ambasador, ceea ce este mai degrabă atipic pentru corpul diplomatic 
european. Avem o problemă evidentă de resurse umane, ceea ce confirmă lipsa 
de ambiţie a politicii noastre externe. Aşa se explică şi faptul că un jurnalist, Emil 
Hurezeanu, a fost numit recent ambasador la Berlin. Oricum ar fi, eu unul găsesc 
că este o alegere mai degrabă bună: domnul Hurezeanu vorbeşte germana, a fost 
directorul secţiei române a postului de radio Deutsche Welle şi are numeroase 
contacte la nivel înalt în Germania.
 
De asemenea, are o relaţie excelentă cu preşedintele Iohannis. În schimb, 
numirea lui George Maior (fost director al Serviciului Român de Informaţii, n.r.) 
m-a lăsat perplex. Nicăieri, în niciun stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, 
nu s-a mai pomenit ca un director de servicii secrete să demisioneze pentru a 
ocupa un post de ambasador, fie el şi la Washington. După părerea mea, acest 
lucru confirmă în special ambiţiile politice ale domnului Maior, care provine din 
PSD (Partidul Social-Democrat, n.r.) şi este în continuare foarte apropiat de prim-
ministrul Victor Ponta.

Aceste numiri anunţă cumva o schimbare în politica externă a ţării? 
Numirea lui George Maior în postul de ambasador la Washington sugerează 
faptul că noua preşedinţie română a retrogradat relaţia cu Statele Unite la un 
nivel inferior. Într-o capitală străină unde ai un interes strategic special, 
numeşti un om de încredere, nu pe cineva provenit dintr-un partid apropiat 
de principalul adversar de la alegerile prezidenţiale.  
Pentru mine, aceste numiri indică o reajustare a politicii externe româneşti 
în direcţia unei intensificări a legăturilor cu Germania.

Cum se face selecţia diplomaţilor de carieră în România?
Ultimul concurs de ocupare a posturilor în MAE (Ministerul Afacerilor Externe, 
n.r.), iniţiat de Titus Corlățean (ministru de externe până în noiembrie 2014, 
n.r.), s-a încheiat cu un scandal, din cauza favorizării candidaţilor apropiaţi 
ai unor oameni politici şi înalţi funcţionari. Iar la penultimul concurs, cel 
din 2009, unul dintre candidaţi a dat ministerul în judecată pentru acelaşi 
motiv. Au fost chiar cazuri de persoane care au reuşit la concurs, dar care 
au renunţat apoi la cariera diplomatică. MAE se confruntă cu o criză foarte 
gravă, îi lipseşte personalul calificat iar posturile de ambasador sunt ocupate 
de oameni de partid. Alte instituţii au devenit mai influente decât MAE. Unii 
diplomaţi, de un foarte bun nivel intelectual, gestionează corect exigenţele 
funcţiei deţinute; din păcate, aceştia nu sunt numeroşi.

Cum apreciaţi relaţiile actuale dintre Franţa şi România?
După părerea mea, autorităţile române par să fie mai puţin interesate 
de relaţia bilaterală istorică cu Franţa, ceea ce este neliniştitor. Noua ad-
ministraţie prezidenţială nu realizează îndeajuns că are mult de pierdut dacă 
nu cultivă legătura privilegiată, până în prezent, cu Franţa. Sper ca simţul 
pragmatic al preşedinţiei noastre de origine germanică să facă în aşa fel încât 
România să fie în continuare atentă cu Franţa, şi în special cu marile societăţi 
franceze implantate chiar şi de aproape douăzeci de ani în ţara noastră. 
Pe de altă parte, este pentru prima oară în 25 de ani că Franţa nu are un 
interlocutor la nivelul puterii, cineva, de la cel mai înalt nivel al statului, care 
să fi studiat la Paris, un francofon francofil. Înainte, astfel de persoane erau 
omniprezente, şi mă gândesc, în special, la Zoe Petre, Mircea Geoană, Teodor 
Baconschi, Alexandru Gussi, Cristian Preda, cu toţii posesori ai unui doctorat 
în Franţa. În sfârşit, ne putem întreba de ce întârzie atât de mult numirea unui 
ambasador la Paris. Acestea fiind spuse, nu e deloc simplu sa fii ambasador 
român la Paris. Se poate întâmpla să stai la post patru ani fără să poţi obţine 
o intrare la Elysée sau la cabinetul prim-ministrului, şi, chiar dacă ai statut 
de ambasador, să nu fi primit decât de cel care se ocupă de România la Quai 
d’Orsay. De asemenea, spre deosebire de Berlin, Washington sau Londra, 
diaspora românească de acolo este mai complexă.

Care mai sunt relaţiile cu Moscova? Mai mult ca niciodată, Rusia pare să 
fie o soră vitregă...
Cu ruşii, suntem într-un veşnic contratimp. Când Ion Iliescu (fost preşedinte 
al României între 1990 şi 1996 iar apoi între 2000 şi 2004, n.r.) a putut în 
sfârşit să semneze un tratat de prietenie cu Gorbaciov, URSS s-a destrămat. 
Pe urmă, în timp ce foştii sateliţi din blocul sovietic îşi dezvoltau relaţiile cu 
Rusia lui Elţîn, Bucureştiul se blocase într-o retorică anti-rusă. Dar atunci 
când la putere a venit Putin, cu discursul său de confruntare cu Occidentul, 
s-a dorit o apropiere de acesta. Ca să nu mai vorbim de prim-ministrul Victor 
Ponta, care intenţiona să meargă la Moscova tocmai atunci când Rusia era 

pe cale să invadeze Crimeea. Cu siguranţă, România nu este singura responsabilă 
de această situaţie, dar trebuie să recunoaştem că relaţiile cu Rusia au fost foarte 
prost gestionate.

În schimb, pe celălalt mal al Atlanticului, România pare să fi câştigat greutate 
în ochii administraţiei americane, actuala cooperare militară deosebit de 
intensă fiind un argument suficient în acest sens...
Da şi nu. Deşi România are o graniţă de 650 km cu Ucraina, cea mai lungă frontieră 
pentru un stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi cu toate că baza navală 
rusă de la Sevastopol se află la numai 300 km de Sulina, Polonia şi statele 
baltice sunt mult mai importante pentru Washington, de la Departamentul de 
Stat până la Congres, trecând pe la Pentagon. Ultima vizită la Washington a 
unui ministru de externe român a fost cea a lui Teodor Baconschi, în septembrie 
2011, adică acum patru ani. De atunci încoace, secretarul american de stat nu 
a găsit niciodată timp să se întâlnească cu un șef al diplomației române, chiar 
dacă, pe hârtie, ţara noastră este un partener strategic. Cu siguranţă, este ceva 
neobişnuit. Presupun că România este supusă unui proces de reevaluare şi este 
ştiut faptul că Departamentul de Stat nu se grăbeşte. Probabil că această re-
evaluare nu se referă doar la domeniul politico-diplomatic, ci şi la cel militar. În 
ceea ce o priveşte, România îşi reanalizează relaţia cu Statele Unite şi opţiunile 
strategice. Dacă Washingtonul nu îşi revizuieşte interesele în Europa Centrală şi 
de Est, Bucureştiul se va orienta din ce în ce mai mult spre Berlin.

INTERVIU realizat de Carmen Constantin
Foto: Daniel Mihăilescu
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Patru bănci de lemn zac pe scenă. Pe fundal, 
imagini cu garduri de sârmă ghimpată, lacăte, 
turnuri de veghe. Din difuzoare se aude 
cum zăvoare grele ferecă uși, iar zgomotul 
sinistru închide spectatorul în ambianța peni-
tenciarului de la Rusca, singura închisoare 
pentru femei din Republica Moldova. O 
deținută în lenjerie albă, Ana, își deapănă 
viața, o colecție de drame – incest, alcoolism, 
sărăcie – ce se înșiră până la crima care a 
aruncat-o în spatele gratiilor, pentru 24 de ani. 
Cuvintele sunt grele, povestea, îngrozitoare. În 
sală, tensiunea e palpabilă.

Forța spectacolului și impactul puternic 
asupra publicului se datorează atât temei 
alese cât mai ales faptului că subiectul tratat 
nu este o ficțiune. Shakespeare pentru Ana se 
bazează pe mărturii reale, culese de regizoarea 

Luminița Țîcu și de producătorul Mihai Fusu. 
Timp de șase luni, cei doi au stat de vorbă 
cu deținuți și cu membri ai personalului din 
trei penitenciare – pentru minori, femei și 
bărbați. «Materia noastră primă este realitatea; 
noi nu am inventat nimic în spectacol, explică 
Luminița Țîcu la întâlnirea cu spectatorii de la 
finalul reprezentației. Am transpus fidel aceste 
mărturii pentru a vă arăta dimensiunea umană 
a deținuților.»

În acest sfârșit de iunie, Andru (23 de ani) a 
revenit la Tipografia 5 – o cunoscută sală de 
concerte din capitala Republicii Moldova – 
ticsită de public. Student la medicină, el este 
nelipsit de la spectacolele Centrului de Arte 
«Coliseum», care a realizat și Shakespeare 
pentru Ana. Andru e entuziasmat: «Mi-am 
imaginat persoana încarcerată din spatele fie-
cărui actor și am încercat să mă văd pe mine 
în locul lor, în închisoare, spune el. Cred că 
spectacolul ar fi fost mult mai puțin percutant 
dacă povestea ar fi fost imaginară. Cred că 
genul ăsta de piesă ajută societatea noastră să 
se deschidă mai mult.»

Daniela Decuseară e actriță la Teatrul Național 
«Mihai Eminescu» din Chișinău, unde joacă, 
de regulă, personaje din repertoriul clasic. De 
fiecare dată când o întruchipează pe Ana, 
artista de 33 de ani e vizibil copleșită de emoție. 
«Am avut ocazia  să o întâlnesc pe această fată, în 
penitenciar, pe când documentam spectacolul, 
își amintește Daniela. Când am aflat prin 
ce trecuse, ce nenorociri i se întâmplaseră, 
crima ei mi-a apărut într-o altă lumină. Acum, 
aproape că o înțeleg; închisoarea e una dintre 
oglinzile societății în care trăim.» Într-adevăr, 
spectacolul incită publicul să reflecteze asupra 
motivațiilor care-i determină pe anumiți oa-
meni să comită un asemenea act extrem.

Mihai Fusu, producătorul spectacolului 
Shakespeare pentru Ana, compară acest tip 
de abordare cu teatrul practicat în Grecia 
antică, unde problemele sociale erau aduse și 
exhibate pe scenă. Dar în Moldova ex-sovietică 
a zilelor noastre, un asemenea text iese cu 
totul din rând. Comedia și vechiul repertoriu 
de inspirație rusă constituie regula în teatrele 
finanțate de stat. «Moldovenii se duc la teatru 

ca să se distreze, nu neapărat ca să gândească», 
regretă producătorul. Absolvent al Institutului 
de Stat de Artă Teatrală din Moscova – parcurs 
obligatoriu de educație artistică pe când 
Republica Moldova făcea parte din Uniunea 
Sovietică – Mihai Fusu se refugiază, destul 
de repede, în teatrul absurdului, montând 
Rinocerii de Eugen Ionescu chiar 1989. «A fost 
o revoluție pentru teatrul de aici», explică 
el, rememorând acea perioadă când teatrul 
era, mai presus de toate, un instrument de 
propagandă ideologică. 

La mii de leghe depărtare de modelul sovietic, 
Mihai Fusu crede că teatrul poate ajuta 
societatea contemporană să evolueze în mod 
concret. De aceea, s-a zbătut ca ministerul 
Justiției de la Chișinău să devină partenerul 
proiectului Shakespeare pentru Ana. La finalul 
spectacolului, directorul Departamentului Ins-
tituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, 
Ana Dabija, nu-și ascunde emoția. «Cred că 
piesa este foarte adevărată; i-am recunoscut 
pe mulți dintre colegii mei în acest spectacol, 
spune oficialul. Suntem conștienți că am 

moștenit multe de la sistemul sovietic, atât 
în ceea ce privește condițiile de detenție cât 
și mentalitățile. Încercăm să evoluăm spre un 
model european mai uman, dar procesul este 
de durată.»

În 2001, primul spectacol al Centrului de Arte 
«Coliseum» reușea deja să miște lucrurile. A 
șaptea cafenea punea reflectoarele pe traficul 
de ființe umane, un fenomen care continuă să 
facă ravagii în mediul rural din Moldova. Cu 
peste 200 de reprezentații la activ, spectacolul 
a acționat chiar ca un instrument de prevenire 
a racolării în unele sate, unde instituțiile 
publice au uitat să se mai implice. «O femeie 
mi-a spus că doi bărbați se tot învârteau prin 
satul ei, căutând fete pe care să le trimită în 
străinătate, dar pur și simplu au dispărut după 
reprezentația pe care am dat-o acolo», spune 
Mihai Fusu. Reacțiile de acest gen sunt ca o 
hârtie de turnesol pentru dramele ascunse din 
unele familii. «Într-o seară, după spectacol, 
o femeie în vârstă nu se mai oprea din plâns, 
destăinuie artistul. Ne-a explicat că, de luni 
de zile, nu mai avea nicio veste de la nora sa, 
plecată în străinătate. Abia atunci înțelesese 
de ce.»

Nu puține sunt subiectele de 
actualitate ocultate cu desăvârșire 
în dezbaterile din Republica 
Moldova. Ca urmare, câțiva artiști 
se mobilizează și se ambiționează 
să disece tabuurile societății lor în 
spectacole de teatru documentar, 
un gen devenit foarte popular 
în Europa de Est. Reportaj la 
Chișinău.

Teatrul documentar 
din Est

Republica Moldova, Rusia, România – 
teatrul documentar e în vogă în Europa 
de Est. Și aceasta pentru că fostele țări 
din blocul sovietic au nevoie, mai mult 
decât oricând, ca arta să vorbească 
despre realitatea cotidiană. 
La Moscova, trupa Teatr.doc, creată 
în 2002, abordează teme deosebit 
de sensibile pentru societatea rusă: 
corupția, războiul din Cecenia, căsă-
toriile mixte... 
La București, un grup de artiști 
constituit în jurul regizorului David 
Schwartz și a dramaturgului Mihaela 
Michailov aduc în scenă, de mai 
mulți ani, diferite realități sociale ale 
României actuale, precum situația 
minerilor din Valea Jiului sau condițiile 
de viaţă ale refugiaților străini.

Realitatea 
la scenă 
deschisă
TEXT ŞI FOTOGRAFIE: Julia Beurq

O femeie mi-a spus că doi bărbați se tot învârteau prin 
satul ei, căutând fete pe care să le trimită în străinătate, 
dar pur și simplu au dispărut după reprezentația pe care 
am dat-o acolo.
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Regard: În fiecare an, CRPE organizează un 
forum de dezbateri europene intitulat Eurosfat. 
La întâlnirea de la sfârșitul lui mai 2015, v-ați 
concentrat pe securitatea și pe independența 
energetică în contextul schimbărilor profunde 
intervenite în regiune...

Cristian Ghinea: La începutul anului, preșe-
dintele Consiliului European și fostul Prim-
ministru polonez, Donald Tusk, a vorbit pentru 
prima dată de necesitatea unei uniuni energetice. 
Insă, de la această propunere inițială și până la 
publicarea, în mai, a comunicatului oficial de 

presă al UE, chestiunea securității energetice 
s-a diluat, pierzând teren în fața altor teme. Pro-
blema principală este că egoismul intereselor 
naționale se manifestă în mod pregnant în 
domeniul energetic. Fiecare țară își urmărește 
propriul interes pe termen scurt, mai ales în 
ceea ce privește transportul gazului.

Care este situația României, din acest 
punct de vedere?

România este aproape complet autonomă, 
ceea ce nu se poate spune și despre vecinii 
noștri. Până anul trecut, importam în jur de 
20% din necesarul de consum de gaze naturale. 
Anul acesta, datorită scăderii consumului 
în industrie, guvernul a decis să nu mai facă 
deloc importuri. Ceea ce face ca România să 
nu mai poată fi șantajată energetic, mai ales 
de către Rusia. În schimb, Bulgaria este 100% 
dependentă de Rusia, neavând, spre deosebire 
de Ucraina, nici măcar depozite subterane 
importante. Prin urmare, Sofia percepe relația 
sa cu Moscova ca pe o resursă, ceea ce este de 
înțeles în condițiile date. După părerea mea, 
interconexiunile gaziere ar trebui să contribuie 
la crearea unei voci comune a țărilor europene 
și să întărească, în acest fel, independența 
energetică a UE, facilitând comerțul între 
state. Lucrările întârzie însă prea mult. De ce? 
Pe de-o parte, din cauza costurilor și, pe de altă 
parte, pentru că nimeni nu vrea să se implice 
cu adevărat, deși Bruxelles-ul dorește de 
mult diversificarea surselor de aprovizionare. 
Autoritățile române au practicat întotdeauna o 
politică tacită de sabotare a interconexiunilor; 
decidenții noștri cred în continuare că gazul 
românesc nu trebuie să părăsească țara. O 
mică paranteză aici: după plecarea companiei 
Chevron, discuțiile despre gazul de șist au fost 
oprite. În orice caz, în prezent, această resursă 
nu ar putea fi comercializată în România.

Ce noi rute de transport pentru gaz sunt 
luate în considerare după abandonarea 
coridoarelor SouthStream și Nabucco?

Proiectul Nabucco a fost înlocuit de TANAP – 
Trans-Anatolian Pipeline. Acest gazoduct ar 

Drumul gazului

România se bucură de o situație privilegiată în ceea 
ce privește autonomia energetică și resursele de gaze 
naturale. Reușita proiectelor de construcție de noi 
gazoducte pe teritoriul său sunt însă esențiale atât 
pentru propria dezvoltare economică, cât și pentru 
independența energetică a întregii Uniuni Europene. 
Analiză cu Cristian Ghinea, directorul Centrului Român 
pentru Politici Europene (CRPE) de la București.

Foto: Daniel Mihăilescu

INTERVIU realizat de Mihaela Cărbunaru



5

Mai sunt multe de făcut, începând chiar cu rețeaua noastră 
națională de transport de gaze care nu este complet com-
patibilă cu cele din țările vecine. Or, când există voință 
politică, lucrările pot evolua rapid, ca în cazul gazoductu-
lui Iași-Ungheni, între România și Republica Moldova.

trebui să plece din Azerbaidjan, să traverseze 
Turcia, Grecia – care avea ambiția să devină 
un hub energetic – și Bulgaria, pentru a ajunge 
în Italia. Bucureștiul, exprimându-se prin 
vocea fostului președinte Traian Băsescu, ar 
fi preferat Nabucco, al cărui traseu principal 
ar fi tranzitat România și ar fi avut Austria ca 
destinație finală. Chiar și așa, România se va 
lega la proiectul TANAP, având în vedere că 
una dintre condițiile de aderare a țării la UE 
era tocmai interconectarea cu Ungaria și cu 
Bulgaria. Pentru moment, nu există decât un 
gazoduct pentru importul gazelor din Ungaria 
în România. 
A demarat și șantierul pentru conducta care 
ne-ar permite să și exportăm în Ungaria, 
dar merge încet. Spre Bulgaria, lucrările au 
fost oprite recent din cauza unor descoperiri 
arheologice sub albia Dunării. Așadar, mai 
sunt multe de făcut, începând chiar cu 
rețeaua noastră națională de transport de 
gaze care nu este complet compatibilă cu 
cele din țările vecine. Or, când există voință 
politică, lucrările pot evolua rapid, ca în cazul 
gazoductului Iași-Ungheni, între România și 
Republica Moldova. Dar, ca să scoată Moldova 
din starea de dependență energetică față de 
Rusia, Chișinăul ar trebui să mai investească 
încă aproape 110 milioane de euro. Și acolo e 
vorba, în primul rând, de voință politică.

Există estimări privitor la resursele de gaz 
ce s-ar putea găsi în Marea Neagră?

Petrom și ExxonMobil fac explorări acolo, 
iar procedurile sunt extrem de costisitoare. 
Cele două societăți sunt reținute în ceea 
ce privește comunicarea rezultatelor și a 
cifrelor. Conform unuia dintre comunicatele 
lor de presă, ar fi vorba de aproximativ 80 
de milioane de metri cubi de gaz, o cantitate 
care ar acoperi consumul României timp de 
doisprezece ani. Aceste resurse ar putea intra 
pe piață în 2019-2020. În urma unui acord cu 
statul român, gazul din Marea Neagră ar urma 
să fie distribuit prin rețeaua națională, dar ne 
întoarcem astfel la problema infrastructurii 
care trebuie neapărat modernizată. Cu atât 
mai mult cu cât se discută în prezent despre 
două noi proiecte de gazoducte finanțate cu 
fonduri europene: Dunărea, care începe în 
Dobrogea și urmează, mai mult sau mai puțin, 
traseul autostrăzii până la Arad, și EastRing, 
un proiect slovac care ar trebui să treacă și 
prin Ucraina.

Cum ar putea fi impulsionat efortul po-
litic în așa fel încât aceste proiecte să se 
concretizeze cât mai repede?
Din nefericire, cînd vine vorba de sectorul 
energetic, se cade foarte ușor în populism. 
Majoritatea țărilor europene au o obsesie a 
coloșilor energetici naționali. În România, 
această problemă nu există deoarece Petrom 
nu mai aparține în totalitate statului. După 
părerea mea, privatizarea companiei Petrom 
este un bun exemplu. Când această societate 
era integral de stat, pierdea cam un milion de 
dolari pe zi. Astăzi, are o contribuție de 10% la 
bugetul țării. Energia este o afacere ca oricare 

alta și ar trebui să fie tratată ca atare. Desigur, 
o legislație puternică și un pachet de norme 
riguroase sunt esențiale pentru ca populația 
să nu aibă de suferit din cauza penuriei sau a 
prețurilor prea ridicate.

Uniunea Europeană și Statele Unite ne-
gociază, în prezent, un acord comercial. 
Ce se va întâmpla cu capitolul energetic?

Orice aspect face obiectul unei negocieri. 
Pentru americani, acest capitol nu este im-
portant. Este însă prioritar pentru europeni. 
Aceștia din urmă au nevoie de o garanție scrisă 
că americanii le vor livra energie. Dependența 
energetică a întregii Uniuni Europene față 
de Rusia se ridică la 35%. Dar această medie 
ascunde diferențe importante între statele 
membre. Bulgarii sunt dependenți 100%, în 
timp de francezii nu depind deloc. Norvegia 

este cel mai mare exportator de gaz pentru 
continent și am avea nevoie de o a doua 
asemenea țară. Dacă am avea o a doua sursă 
de aprovizionare – Azerbaidjan, Iran sau 
Kurdistan – am putea sta mai liniștiți. Nu am 
nimic cu Rusia, spun doar că este necesar 
ca și alte rute de transport să fie dezvoltate. 
Vorbim despre resursele din Marea Neagră, 
dar grecii și ciprioții se gândesc, la rândul 

lor, la eventualele zăcăminte din Marea 
Mediterană. Într-o oarecare măsură, Statele 
Unite au contribuit deja foarte mult la această 
dezbatere, retrăgându-se de pe piață, în cali-
tate de cumpărători. Din acel moment, pe 
piața europeană a apărut o cantitate enormă 
de energie, ceea ce a provocat o scădere a 
prețurilor. Dacă Statele Unite ar deveni o nouă 
țară-resursă, ar fi încă și mai bine.



Coabitarea dintre bulgari şi musulmani a fost, multă vreme, conflictuală, 
în special în timpul ocupaţiei otomane, între 1396 şi 1878. Dar începând din 
1989 şi odată cu instaurarea democraţiei în Bulgaria, ei trăiesc în armonie. 
Legislaţia bulgară le garantează musulmanilor totala libertate religioasă, 
iar autoritatea islamică din Bulgaria are numeroase competenţe. Există şi 
o revistă, denumită Musulmani, care apare în bulgară şi în turcă.
Conform unui recensământ al populaţiei din 2001 – ultimul, cel din 2011, 
a rămas incomplet la capitolul religie – musulmanii ar reprezenta puţin 
peste 12% din populaţia ţării, constituind cea de-a doua mare comunitate 

religioasă după cea creştină ortodoxă (76%). Cei mai mulţi dintre ei sunt 
suniţi (curentul majoritar în islam), dar, în estul ţării, trăiesc şi câteva 
comunităţi şiite. În 2001, cei 966 978 musulmani recenzaţi erau împărţiţi 
în trei grupuri etnice: turci (74%), bulgari (13%) şi romi (10%).

Musulmanii sunt prezenţi pe întreg teritoriul bulgar. La Sofia, îi găsim 
mai ales în centrul oraşului, în cartierul moscheii Bania Bachi şi pe strada         

E. Yosif, unde îşi au magazinele numeroşi musulmani originari din Turcia, 
Egipt sau Liban. Sunt, de asemenea, bine reprezentaţi la Plovdiv (cel 
de-al doilea oraş al ţării), în zona de nord-est precum şi în regiunea 
munţilor Rodopi. Pe de altă parte, deşi există un acord de principiu pentru 
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construirea unor noi lăcaşuri de cult, Vedat 
S. Ahmed, reprezentantul Biroului Marelui 
Muftiu (cea mai înaltă autoritate islamică 
bulgară), regretă faptul că «în realitate, 
este foarte greu de obţinut o autorizaţie de 
construire a unei moschei». La Sofia, singura 
moschee din oraş, Bania Bachi, nu mai face 
faţă numărului de credincioşi care se adună 
în zilele de rugăciune. «Acum şaizeci de ani, 
vinerea, veneau vreo cincizeci de persoane, 
explică Vedat S. Ahmed. Astăzi, sunt peste 
1 000, iar capacitatea maximă a moscheii 
noastre este de 700 de persoane.»

Astfel, locuitorii capitalei bulgare văd cum 
sute de musulmani îşi fac, vinerea, rugăciunile 
în stradă, din cauza spaţiului insuficient din 
interiorul moscheii. O prezenţă neobişnuită, 
la doar câţiva paşi de ruine romane şi trace, 
de alte lăcaşuri de cult creștine – ortodoxe 
sau catolice – şi mozaice. Din 2011, când 
militanţi ai partidului radical Ataka au agre-
sat nişte credincioşi musulmani şi le-au 
ars covoraşele de rugăciune, forţele de 
ordine supraveghează adunările din faţa 
moscheii din Sofia. În fiecare vineri, vehicule 
ale jandarmeriei şi poliţiei staţionează în 
apropiere. În ultimul timp, actele islamofobe 
se înmulţesc. Anul trecut, aproximativ 2 000 
de naţionalişti radicali au atacat cu pietre şi 
petarde moscheea din Plovdiv.

Cine și-ar imagina că un proces pentru crime 
împotriva umanității poate naște speranță? 
Aceste crime sunt acte – torturi, asasinate în 
masă, violuri colective – al căror scop este să 
îngenuncheze demnitatea umană. Și totuși, pe 
data de 22 mai 2015, toată frumusețea de care e 
capabilă ființa umană s-a arătat, pentru o clipă, 
într-una din sălile Curții de Apel București, unde 
se judeca un astfel de dosar. Fost comandant 
al lagărului de muncă silnică de la Periprava, 
în Delta Dunării, creat de puterea comunistă 
pentru a-și pedepsi opozanții, Ioan Ficior se 
afla în fața judecătorilor pentru a da socoteală 
pentru moartea a 103 deținuți, între 1958 și 
1963. El este al doilea șef de închisoare politică 

din România judecat pentru faptele sale, 
după precedentul creat de cazul lui Alexandru 
Vișinescu, al cărui proces se desfășoară din 
septembrie 2014. Conform rechizitoriului care 
citează certificate oficiale de deces, un număr 
foarte mare de victime ale lagărului de la 
Periprava și-au pierdut viața din cauza relelor 
tratamente, a lipsei hranei și a apei potabile. 

Îmbrăcat într-un costum de culoare deschisă, 
asortat cu o cămașă roz somon, Ioan Ficior 
neagă totul în bloc. Susține chiar că subofițerii 
îi «invidiau» pe deținuți pentru calitatea hranei 
lor și că el însuși s-a purtat «omenește» cu 
prizonierii. Procuroarea îl contrazice, însă, 

citând o anchetă oficială de la acea vreme, 
care îl acuză de pedepse prea aspre. Câțiva 
martori supraviețuitori vin să-i amintească de 
foamea care chinuia prizonierii atât de tare 
încât îi făcea, pe unii dintre ei, să prindă și să 
mănânce șobolani. Timpul se scurge și, încet 
încet, tabloul ororii și al mecanismelor sale, 
analiza lentă și minuțioasă a responsabilităților 
se completează cu noi și noi detalii. La capătul 
a șase ore, fără pauză, Mihai Dionisie se 
apropie de bară, înalt, zvelt privind-o atent pe 
judecătoare cu ochii săi mari, albaștri. La cei 81 
de ani ai săi, omul a călătorit câteva ore bune 
pentru a fi prezent la proces. Cei zece ani de 
închisoare care i-au furat tinerețea, între 17 și 
27 de ani, i-au șubrezit iremediabil și sănătatea. 
Mihai Dionisie a cunoscut cele mai grele temnițe 
din țară doar pentru nesocotința de a fi creat un 
grup studențesc îndreptat împotriva abuzurilor 
la care se dedau sovieticii în România. 

Sub privirea soției, aflată în imediata apropiere, 
omul povestește, calm, calvarul de la Periprava. 
Pentru curajul de a-i adresa câteva cuvinte 
comandantului, a fost târât în fața unui tribunal 
ad-hoc care l-a condamnat la 25 de lovituri de 
baston. Altă dată, spune Mihai Dionisie, Ioan 
Ficior și-a cabrat calul asupra lui. A scăpat ca 
prin urechile acului să nu fie strivit de copitele 
animalului. «Am coşmaruri și azi, de trei patru 

Cronica
Isabelle Wesselingh  [ jurnalistă la Agenţia France-Presse] 

Revelațiile 
unui proces
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mulţumeşte partenerilor săi

ori pe săptămână, visez noaptea un cal care se abate 
asupra mea», încheie bărbatul, cu vocea gâtuită de lacrimi. 
Ioan Ficior neagă, nu-și amintește de nimic. Imediat ce-și 
termină declarația, Mihai Dionisie se îndreaptă direct spre 
banca unde se află cel pe care îl numește «torționarul» său. 
Sala îngheață. Mihai Dionisie îi întinde dreapta lui Ioan 
Ficior. Surprins, acesta acceptă gestul. Cei doi schimbă 
o strângere de mână. «Sunt fericit că am putut să depun 
azi mărturie în fața unui tribunal și să povestesc ce s-a 
întîmplat în lagăr. Era foarte important pentru mine. Sunt 
la capătul vieții și nu vreau să păstrez ceva negativ în mine; 
de aceea am făcut acel gest, la sfârșit. Nu uit nimic, dar azi 
pot să iert», explică Mihai Dionisie, adăugând și că speră 
ca Ioan Ficior să «recunoască adevărul». Și conchide: «Cei 
care au murit acolo ne-au spus întotdeauna să nu uităm, 
dar să nu ne răzbunăm.»

Audiența din 22 mai a fost o ilustrare a importanței actului 
procesual și a justiției, pentru societatea noastră – «un 
instrument al cărui rol e acela de a limita logica răzbunării, 
de a răspunde răului brutal al crimei cu sancțiunea echi-
librată și controlată a pedepsei» – de a restabili ordinea fără 
a distruge (1). Acest «mic miracol de ședință» (2) nu s-ar fi 
produs în absența profesionalismului câtorva actori-cheie 
ai actului de justiție: președinta Secției, judecătoarea 
Luminița Ninu – neutră, lipsită de orice emfază, cu spirit 
pedagogic dar și empatic –, procuroarea, atentă și precisă, 
avocații apărării – ofensivi și dând dovadă de implicare în 
rolul lor esențial, dar atât de prost înțeles din afară –, și, 
nu în ultimul rând, părțile civile, supraviețuitorii direcți ai 
lagărului.

(1) Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner 
(Crime ce nu pot fi nici pedepsite, nici iertate), 
Antoine Garapon, Odile Jacob, 2002.

(2) Am împrumutat acest termen de la Pascale 
Robert-Diard, cronicar judiciar al ziarului Le Monde.


