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Volumul pe care-l prezentãm cititorului a fost gândit pe structura unei cãrþi, nu
atât a unui volum de dialoguri propriu-zise. Ideea de a oferi cât mai multe informaþii
cu relevanþã pentru politica externã româneascã ºi pentru perioada istoricã prin care
am trecut a dominat tentaþia concentrãrii pe detaliul biografic ºi anecdotic. Forma de
prezentare nu este, din aceastã cauzã, forma în care s-a derulat, de-a lungul câtorva
luni, discuþia cu Adrian Severin.

Notele de la subsol îmi aparþin, ele având în principal douã scopuri : 1) sã adauge
o informaþie care ajutã la completarea imaginii despre realitãþile discutate  ; 2) sã
ofere un pilon de stabilitate amintirilor lui Adrian Severin. Aceasta, întrucât mi s-a
pãrut firesc sã considerãm textul publicat acum de editura POLIROM drept un
material de lucru pentru istorici.

Dar, în principal, aº sugera cã este un material de lucru pentru cei interesaþi în
proiectarea unor politici publice, interne ºi externe, cu adevãrat competente ºi cu
adevãrat generoase faþã de interesele societãþii româneºti.

Gabriel Andreescu
1 septembrie 2000
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1

Numirea unui ministru de Externe

În þãrile unde guverneazã o coaliþie, partenerul politic mai slab
preia funcþia de viceprim-ministru ºi de ministru de Externe

G.A. : Domnule Severin, cu ce începem ? Cu amintirile plãcute ? Cu clipele grele ?
Îmi trec prin faþã apariþii fugitive avându-vã ca actor pe o scenã politicã ea însãºi
schimbãtoare ºi ele mã conving cã aþi avut parte de toate.

A.S. : Dacã sunt viaþã realã, autenticã, nu am subiecte preferate. Îmi aduc aminte
de perioada imediat premergãtoare formãrii guvernului din 1996. Era încã peri-
oada campaniei electorale. Am mers în cadrul turului doi pentru a face campanie
prezidenþialã…

G.A. : Ce înseamnã „am mers” ?

A.S. : Am mers în þarã. Eram la Timiºoara, în turul doi al campaniei prezidenþiale.
Þin minte cã le-am spus tuturor sã munceascã pentru campania lui Emil
Constantinescu, ca ºi când ar fi fost candidatul nostru. Nu sã stãm ºi sã dãm doar
o simplã declaraþie : „Daþi fraþilor voturile noastre lui Constantinescu”. Am orga-
nizat ºi întâlnirea aceea de la Sala Palatului… USD ºi CDR de atunci, în fine
Roman ºi Constantinescu au apãrut împreunã. Tot împreunã am conceput o
serie întreagã de alte lucruri. Am trimis analiºtii noºtri la Fundaþia pentru
Democraþie1. Am fost ºi eu acolo de câteva ori ca sã discutãm scenarii posibile
de campanie. Dar am fost ºi în þarã. Noi, atunci, am lucrat efectiv la campania
pentru Constantinescu.

Eram, deci, la Timiºoara. Cum se întâmplã, se strâng oamenii seara împreunã
la o masã, la o cafenea… Eu cu liderii locali ai USD-ului, probabil ºi cu alþii din
Timiºoara. Se discuta deja despre viitorul guvern. Era limpede cã urma sã fie un
guvern al Convenþiei împreunã cu USD.

G.A. : Deci rezultatele se ºtiau ?

A.S. : Se ºtiau la parlamentare. Se ºtia ºi cum va fi guvernul pentru cã noi fãcusem
un protocol de colaborare pentru turul doi în care se discuta ºi ce locuri vom

1. Fundaþia Românã pentru Democraþie a oferit echipa ºi sediul pentru campania electoralã
a lui Emil Constantinescu, candidatul CDR pentru alegerile prezidenþiale din 1996.
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avea în guvern ºi cum vom colabora la guvernare. De pildã, se convenise ca
preºedintele Senatului sã fie din partea USD. Se ºtia, de asemenea, cã USD va da
ministrul Afacerilor Externe, care va fi ºi viceprim-ministru ºi va avea ºi alte
portofolii. Bineînþeles cã oamenii se interesau ºi întrebau : „Domnule, cum va
arãta guvernul, cine va fi avut în vedere ?”. La Externe lucrurile erau deja destul
de clare, cã voi ajunge eu.

G.A. : Asta presupunea totuºi o discuþie în cadrul USD.

A.S. : A, da, lucrurile erau deja stabilite. În momentul campaniei pentru turul
doi, în USD lucrurile se discutaserã deja. Se ºtia, de pildã, cã locul de la Ministerul
Muncii va fi al Partidului Social Democrat Român iar celelalte locuri din guvern,
de miniºtri, vor fi ale Partidului Democrat. Cam în toate þãrile unde guverneazã
o coaliþie, partenerul politic mai slab preia funcþia de viceprim-ministru ºi de
ministru de Externe. Dacã Emil Constantinescu n-ar fi reuºit sã câºtige alegerile
ºi ar fi venit Ion Iliescu preºedinte, e posibil sã fi apãrut anumite dificultãþi
pentru a menþine structura pe care noi ne-o propusesem. Dar chiar ºi atunci,
într-un fel, majoritatea îºi putea impune guvernul pe care îl dorea.

G.A. : Sã înþelegem cã discuþii asupra formãrii guvernului avuseserã loc ºi cu
ocazia creãrii USD ?

A.S. : Între PD ºi PSDR negocierile avuseserã în vedere mai mult decât atât.
Într-o perspectivã mai îndepãrtatã, trebuia sã se meargã spre unificare. Eu cel
puþin nu mã gândeam la o alianþã pasagerã. S-a spus cã Partidul Democrat vedea
în alianþa cu PSDR o cale sã intre în Internaþionala Socialistã. În realitate, PD nu
a urmãrit sã facã din PSDR un remorcher pentru tractarea sa în Internaþionalã.
PSDR nu ar fi avut forþa necesarã pentru aºa ceva. Nici unul dintre noi nu putea
avea o bunã cotã internaþionalã, atât timp cât eram dezbinaþi ºi nu reuºeam sã
coagulãm social-democraþia. Atunci, în 1996, se nãscuse o bunã ocazie de a
începe coagularea polului social-democrat. Tocmai din cauza aceasta am dez-
bãtut chestiuni doctrinare, de program, de organizare tehnicã… Dar nu am
împãrþit la început, când s-a creat USD, nici listele, nici portofoliile.

G.A. : ªi atunci, cât de sigurã era venirea dumneavoastrã la Externe ?

A.S. : Lucrurile erau relativ clare înainte de turul doi al alegerilor prezidenþiale :
ministrul de Externe va fi din PD ºi, probabil, acel ministru voi fi eu. În acest
context am spus, atunci, la Timiºoara, la un pahar cu colegii de acolo, cã doresc
sã fac schimbãri în politica externã a României. Le-am spus : de peste 100 de ani
politica noastrã externã este dirijatã sau se conduce dupã douã repere  : frica
de ruºi ºi frica de unguri. O politicã externã construitã pe fricã  ! Este deci
defensivã ºi obsesivã. Obsesia cã vom avea necazuri ori cu ruºii, ori cu ungurii ;
numai cu aceºtia, nu ºi cu alþii – alþi vecini sau alte forþe. Aºa aratã toatã istoria
politicii externe româneºti, aproape de la crearea statului naþional independent,
în 1877.
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Ei bine, am zis : vreau sã rãstorn aceastã paradigmã, vreau sã rãstorn acest
model pentru cã ne-a lãsat într-o margine de istorie, într-o margine de lume,
într-o margine de timp. Am spus : douã lucruri vreau sã fac, mã rog, mai mult de
douã. Dar primele douã vor fi : vizita, ca ministru de Externe, la Budapesta ºi,
punctul doi, sã-l conving pe viitorul preºedinte – mizam cã va fi totuºi Emil
Constantinescu – sã întreprindã prima vizitã în strãinãtate, care întotdeauna este
o vizitã specialã, nu la una din marile puteri occidentale ºi, evident, nici la
marea putere rãsãriteanã, Rusia, ci într-una din zonele importante ale vecinãtãþii
noastre. În Polonia.

G.A. : Am o intrebare, d-le Severin. Aþi judecat, vãd, problemele politicii externe
româneºti în funcþie de relaþia cu Ungaria ºi cu Rusia ; adicã, în funcþie de
vecinãtãþi. Dezbaterea majorã pe continent era însã procesul de integrare : atât
integrarea soft în Consiliul Europei, pe care noi o realizasem deja, cu chiu cu
vai, dar o realizasem, cât ºi integrarea în cele douã mari structuri, NATO ºi
Uniunea Europeanã. Integrarea hard constituia cheia interesului naþional, vizi-
une care ºi-a gãsit exprimarea ca atare ºi în programul de guvernare. La sfârºitul
anului 1996, perspectiva dumneavoastrã regionalã pãrea sã se afle în afara
dezbaterii principale de politicã externã, de naturã continentalã ºi geo-politicã.

A.S. : Dimpotrivã, era absolut legatã. Am ºi scris anterior cã este important ca
România sã-ºi consolideze atuurile. Sã-ºi ia scrisori de acreditare importante pe
lângã aceste instituþii, structuri, organizaþii pan-europene ºi euro-atlantice.
România trebuia sã fie România de undeva. Aceastã localizare ne dãdea o identi-
tate ºi o greutate. Pe ambele nu le puteam cãpãta decât din zona în care trãiam.

Din cauza asta, de pildã, Polonia era pentru mine foarte importantã ºi doream
ca preºedintele sã facã prima vizitã acolo. Prin politica pe care o duce, Polonia
este foarte apropiatã de America. Dar era foarte apropiatã ºi ºtiuse sã cultive
relaþii solide cu Rusia. Lãsase la o parte trecutul de conflicte cu Germania, fãrã
sã ignore, însã, bunele contacte cu Franþa – în mod tradiþional, þarã interesatã de
relaþiile cu România. A te duce în Polonia pe formula „prietenul prietenilor mei
este prietenul meu” era un semnal pentru toate aceste þãri.

Pe de altã parte, Polonia este, alãturi de România, þara cea mai importantã în
spaþiul nostru. Ea joacã la Marea Balticã rolul pe care România îl joacã la Marea
Neagrã. În felul acesta, vectorul Varºovia-Bucureºti, sau Bucureºti-Varºovia, este
un vector stabilizator extrem de important pentru o zonã foarte largã ºi se
articuleazã foarte bine cu vectorul Budapesta-Bucureºti.

Þin minte, ºi fac o parantezã, cã expusesem aceste idei ambasadorului
de atunci al Poloniei în România, Bogumil Luft, care era un bun prieten ºi cu
care, cumva, sondasem ºi plãnuisem aceastã deschidere. El îmi spusese  :
„Da, este excelentã ideea ca preºedintele sã vinã în Polonia. Cu o singurã
menþiune : sã nu încercaþi cumva sã faceþi din relaþia României cu Polonia o
armã de luptã împotriva Ungariei. Polonia este foarte interesatã în bunele relaþii
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cu Ungaria ºi niciodatã nu va accepta sã se apropie de România în ideea de a
prinde în cleºte Ungaria”.

G.A. : Era vorba, printre altele, de solidaritatea Viºegradului.

A.S. : Sigur cã era ºi solidaritatea care decurgea din ideea Viºegrad. Dar era mai
ales o solidaritate bazatã pe interese. I-am spus : „Bineînþeles, nici vorbã. ªi ca sã
fie clar lucrul acesta, voi merge eu primul la Budapesta. În nici un caz nu vom
sosi ca sã ne înþelegem împotriva unui vecin, ci vom sosi ca sã construim o
structurã sub-regionalã”.

Ei, astea au fost ideile, ºi desigur cã d-l Bogumil Luft a fost foarte încântat de
plan. Dupã aceea, a intrat însã în panicã, în ianuarie 1997, când am forþat ca
vizita sã aibã loc imediat. El nu credea cã în câteva sãptãmâni se poate organiza
o vizitã de stat. În final a fost super-încântat ºi mi-a spus : „Nu credeam cã o
asemenea performanþã poate fi realizatã”. Nu a fost doar o vizitã de stat bine
organizatã sub aspect logistic, ci una foarte importantã sub aspect politic, rea-
lizatã într-un timp foarte scurt. ªtiu cã mulþi s-au mirat extraordinar cã prima
vizitã a preºedintelui a fost în Polonia. Marile capitale au apreciat-o însã. A fost
un semn de modestie ºi de realism, dar nu a fost în nici un caz un semn al lipsei
de ambiþii.

Îmi amintesc ºi astãzi discuþiile pe care le-am purtat cu ambasadorul Poloniei,
Bogumil Luft. Ne plimbam aºa, în sus ºi-n jos, prin curtea destul de strâmtã a
ambasadei lui, care este gard în gard cu Ministerul Afacerilor Externe, ºi ne
uitam la clãdirea destul de severã a MAE. Ne întrebam dacã cei din minister îºi
imagineazã cum în umbra nopþii, chiar sub gardul lor, se fac asemenea planuri
importante, chiar foarte importante, ale unui alt tip de politicã externã.

G.A. : ªi toate acestea le povesteaþi colegilor, la Timiºoara ?

A.S. : Nu chiar cu atâtea detalii. Dar ideile, în mare, le-am expus la acea cafenea
din Timiºoara în faþa colegilor mei. Þin minte cã se uitau cu ochii mari ºi
spuneau : „Totuºi un ministru de Externe român care face prima vizitã la
Budapesta va lua o tonã de pietre în cap ºi va crea aici o vânzolealã ºi o emoþie
extraordinare”. Sau : „Câþi români vor înþelege de ce preºedintele României, un
preºedinte nou ales care dã un semnal de schimbare, de împrospãtare, de
orientare pro-occidentalã, face prima lui vizitã nu în Occidentul autentic, ci în
apropiere, în Europa Centrala ? În Polonia, într-o þarã fostã membrã a Pactului de
la Varºovia”.

Am spus, reluând ideile mele, cã acesta va fi mesajul infinit mai puternic dat
aliaþilor pe care ni-i dorim în Occidentul european ºi transatlantic.

G.A. : Dar discutaserãþi toate acestea cu Emil Constantinescu ?

A.S. : Nu le discutasem niciodatã cu Emil Constantinescu.

G.A. : Vãd cã aþi mizat pe rãspunsul lui pozitiv.

A.S. : Mizam pe rãspunsul lui favorabil. Ideea era cã voi acþiona în direcþia asta.
Dupã cum ºtiþi, am reuºit. Este posibil ca ambasadorul Luft, care avea bune
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relaþii cu d-l Constantinescu ºi, mai ales, cu d-na Zoe Petre, sã fi aruncat ulterior
discuþiei noastre câteva vorbe necesare pentru pregãtirea terenului.

Dar sã revin. Peste câteva luni, m-am întâlnit întâmplãtor cu cei cu care
discutasem în seara aceea de noiembrie. Îmi amintesc cã au þinut sã-mi spunã,
efectiv emoþionaþi : „Când aþi declarat în seara aceea ce aveþi de gând, ne-aþi
convins cu argumentele. Dar eram siguri cã va fi imposibil sã reuºiþi. Nu ºtim ce
va urma, dar faptul cã aþi fãcut exact aºa cum aþi spus ne-a impresionat”.

Îmi amintesc mulþumit de aceastã a doua discuþie pentru cã la noi fie cã
oamenii promit cã vor face lucruri pe care din momentul în care le expun ºtiu cã
nu le vor face – e unul dintre obiceiurile noastre –, fie cã, deºi cred în momentul
acela cã vor aplica planurile pe care le expun, nu mai au apoi energia (sau
încãpãþânarea, sau forþa) de a le duce la capãt. La cel mai mic obstacol se lasã
pãgubaºi.

Interesele strategice ale României ºi Ungariei
sunt 100% identice

G.A. : Când aþi devenit ministru de Externe ?

A.S. : Am depus jurãmântul la 14 decembrie 1996.

G.A. : Urma sã vã þineþi promisiunile.

A.S. : Primul lucru pe care l-am fãcut în timp ce, în fine, executam operaþiunile
de aclimatizare în minister – sau de adaptare a ministerului la noul ministru –,
dupã ce am cunoscut un numãr de directori, de ºefi, de cadre, persoane de
conducere în minister, a fost sã anunþ vizita în Ungaria. Pânã la Crãciun. Mai
erau 10 zile.

G.A. : Scuzaþi-mã, dar aþi avut discuþii, înainte de aceastã iniþiativã, înainte de a
intra în guvern, cu diplomaþii de la Ambasada ungarã  ? Cu oameni politici
maghiari ?

A.S. : Eu am avut multe legãturi cu ambasadorul Ungariei la Bucureºti precum ºi
cu parlamentarii lor de la Consiliul Europei. Îl cunoscusem bine, la Strasbourg,
pe László Kovács, care era ministru de Externe la acea datã, iar în cadrul
Internaþionalei Socialiste, pe Gyula Horn. Secretarul de stat politic de la MAE
ungar, pe vremea aceea István Szentivanyi, fusese coleg cu mine la Consiliul
Europei. Îi întâlnisem ºi în România, la Universitatea de varã de la Balvanyos.

Sigur, cu ei aveam deja un alt nivel de abordare a problemelor. Mergeam deja
la detalii. Mãrturisesc cã în ceea ce-i priveºte, nu am discutat ca prima mea vizitã
sã fie la Budapesta. Era poate ºi o micã, cum sã spun, alintare a mea. Vroiam sã
fie chiar ºi pentru ei o surprizã lucrurile acestea. Fiind vorba doar de vizita mea,
gândeam cã e mai uºor s-o pregãtesc decât vizita preºedintelui României.
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Ideea a fost bine primitã la Budapesta. Drept pentru care s-a trecut la chestiuni
concrete. Din pãcate, oamenii intraserã deja în vacanþã. Or, eu doream ca
întâlnirea sã aibã loc cât mai curând cu putinþã. Spuneam, pânã la sfârºitul
anului, dacã se poate, ca apoi sã mã dedic pregãtirilor pentru vizita preºedintelui
în Polonia.

În fine, am cerut sã se gãseascã o soluþie ºi s-a gãsit soluþia întâlnirii imediat
dupã Crãciun. Nu era vorba de o întâlnire strict oficialã, ci de una cãreia voiam
sã-i dãm o valoare simbolicã. Ceea ce nu înseamnã cã doream s-o las la nivelul
simbolurilor. La acea datã, Tratatul de bazã cu Ungaria fusese semnat ºi chiar
ratificat. Faptul se petrecuse însã într-o atmosferã destul de tensionatã. Cu puþin
entuziasm, împinºi cu toþii de la spate de Statele Unite ºi de Europa Occidentalã.

G.A. : Cu împotrivirea celei mai mari pãrþi a Opoziþiei2 din Parlamentul ungar.

A.S. : Sigur cã da, ºi cu o opoziþie foarte importantã în România. Atmosfera
nu era foarte cordialã în jurul acestui tratat3. Eram convins, cum sunt convins
ºi acum, cã Tratatul este foarte important, dar nu înseamnã totul. Conteazã
aplicarea lui.

G.A. : Vezi eºecul lamentabil al Tratatului cu Slovacia, care era aproape identic.

A.S. : Mai puþin nota de la subsol privind interpretarea Recomandãrii 1201. În
sensul acesta, tratatul dintre Ungaria ºi Slovacia ar fi trebuit sã fie mai generos
aplicat. Ei bine, relaþiile au fost mizerabile între cele douã þãri. Dar nu vreau sã
scad importanþa tratatului semnat de România ºi Ungaria în 1996. Este mare ºi,
oricum am lua-o, el a fost semnat – numai cã putea fi semnat mai repede.

G.A. : Din experienþa de ministru de Externe, aveþi impresia cã absenþa tratatului
v-ar fi creat dificultãþi ?

A.S. : Din punct de vedere tehnic, poate, pentru cã ar fi însemnat cã trebuie sã-l
semnãm ºi sã-l ratificãm. Din punctul de vedere al conþinutului, cred ca aº fi
semnat imediat acelaºi tratat. Politic, nu cred cã ar fi fost probleme. Cineva ar
putea susþine cã un guvern mai luminat la Bucureºti ar fi putut eventual sã
accepte cereri, poate, mai importante ale pãrþii maghiare. Nu cred cã este cazul.
Nu cred cã pe structura acestui tratat se putea accepta mai mult decât a intrat.

2. În tot volumul, se vor folosi „Puterea” ºi „Opoziþia” pentru a desemna grupãrile politice
care au preluat conducerea autoritãþilor statului, respectiv, cele care au eºuat, accentuând
asupra caracterului tehnic al acestor termeni, separându-i de substantivele comune
„putere” ºi „opoziþie”.

3. O descriere a poziþiei forþelor politice din Parlamentul ungar faþã de Tratat se poate gãsi
în Gabriel Andreescu, Solidaritatea alergãtorilor de cursã lungã, Polirom, 1998. În ceea
ce priveºte tratatul ca atare ºi poziþia Pãrþii române, se pot gãsi date în Gabriel Andreescu,
„Recomandarea 1201 ºi o reþea de stabilitate/securitate în Europa Centralã ºi de Est”,
Studii Internaþionale nr. 3/1997, pp. 47-63 ºi Corneliu-Liviu Popescu, „Protecþia mino-
ritãþilor naþionale prin tratatele de bazã ale României cu vecinii”, Studii Internaþionale
nr. 4/1998, pp. 45-55.



15NUMIREA UNUI MINISTRU DE EXTERNE

Nici cã partea maghiarã ar fi insistat pentru alte clauze, întrucât guvernul maghiar
era un guvern foarte echilibrat, foarte european, foarte rezonabil, în acel
moment. Nu îl vãd sã fi ridicat ºtacheta inutil, astfel încât sã fi pus în dificultate
politicã noul guvern român.

Oricum, tratatul ar fi fost semnat imediat. Aceasta ar fi însemnat, însã, un
timp în plus ºi, fãrã îndoialã, cum îi ºtiu, o polemicã inutilã cu cei care ar fi
format în acel moment Opoziþia ºi care sunt ºi Opoziþia de astãzi, când vorbim.
Cunoaºtem aspectele neplãcute ale politicii ; manevrele politicianiste prin care
practic refuzi sprijinul guvernului atunci când acesta face ceea ce ºi tu ai fi fãcut
dacã ai fi fost la guvernare.

Deci, n-aº vedea dificultãþi politice, doar dificultãþi tehnice. Agitaþia Opoziþiei
ar fi fost depãºitã, cum a fost depãºitã ºi în cazul tratatului cu Ucraina. Însã
existenþa tratatului ne-a permis sã nu ne încurcãm în asemenea frecuºuri minore
ºi sã trecem la o etapã mult mai semnificativã : la etapa construirii unui parte-
neriat strategic între România ºi Ungaria. Cu aceste gânduri m-am dus eu la
Budapesta. Ceea ce s-a întâmplat a fost mai mult decât o foarte frumoasã primire.
Mi s-a spus cã programul începe practic a doua zi, când toatã lumea va veni sã
se întâlneascã cu mine. Preºedintele parlamentului venise de la 100 km, de
unde se afla în vacanþã. De asemenea, îºi scurtase vacanþa preºedintele Arpad
Goncz. Aveam întâlnirea cu omologul meu, László Kovács, ºi urma sã am o
întâlnire ºi cu primul-ministru Gyula Horn. O vizitã de nivel înalt.

Toate acestea începeau a doua zi. Pentru ziua în care am ajuns nu era inclus
nici un punct oficial în program, ci doar unul neoficial : o cinã în doi cu ministrul
de Externe maghiar, László Kovács, la un restaurant, undeva, într-o clãdire foarte
veche ºi foarte frumoasã, pe lângã Monumentul Independenþei. Rugãmintea
ministrului de Externe era sã ne vedem singuri, tête-à-tête. Ne bizuiam pe relaþiile
noastre anterioare, pe amiciþia ºi pe încrederea personalã.

Þin bine minte remarca restului delegaþiei române, când m-am întors noaptea
târziu de la masã ºi am povestit celor care mã însoþeau ºi ambasadorului
României la Budapesta conþinutul discuþiei : „Bine, dar în condiþiile acestea, vizita
s-a încheiat ; mâine doar se vor oficializa aceste înþelegeri cu adevãrat
excepþionale”.

G.A. : Care a fost atitudinea lui László Kovács ?

A.S. : El mi-a spus : „Nu vreau ca România sã fie pusã într-o situaþie delicatã.
În acelaºi timp, vreau sã vãd care este concepþia ta despre relaþia româno-
-maghiarã”.

G.A. : Aveam, la rândul meu, atunci, informaþii arãtând cã politicienii maghiari erau
reþinuþi în a crea vreo presiune asupra noii conduceri din România. Aveau impre-
sia cã, de fapt, va fi dificil sã se realizeze relaþia fireascã între cele douã þãri.

A.S. : Exact. Din cauza aceasta nu voiau sã forþeze lucrurile, pentru ca sã nu
punã guvernul român într-o situaþie delicatã ºi sã rateze ºansa pe care o socoteau
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firavã. În ce mã priveºte, eu am fost mai optimist ºi i-am zis : guvernul are sprijin
politic. Noi înþelegem foarte exact starea de spirit din România ºi în special
starea de spirit din Transilvania. Oamenii nu vor iritare, nu vor lupte inutile, ci
vor calm. Vor liniºte ºi stabilitate.

Ceea ce îi spuneam lui László Kovács era cã, dupã pãrerea mea, România ºi
Ungaria se aflã, practic, într-o situaþie fãrã precedent în istoria lor  : situaþia în
care interesele lor strategice erau 100% identice. Amândouã erau în cãutarea
modernitãþii ºi a securitãþii prin integrarea în structurile occidentale. În acest
context, noi nu suntem concurenþi, ci parteneri. Ceea ce putem realiza împreunã
nu putem realiza separat. Nu este vorba despre concursuri cu locuri limitate ;
fiecare are propriul lui loc. Totul este sã se acceadã la el cât mai repede. I-am
spus atunci, dupã cum aveam sã-i repet ºi în alte dãþi : aceastã ºansã nu poate fi
ratatã. Dacã s-ar pune în cumpãnã ce sã alegem, admiterea în NATO sau parte-
neriatul româno-maghiar, aº alege parteneriatul româno-maghiar. De ce ? Pentru
cã eu ºtiu cã în NATO mai devreme sau mai târziu tot vom intra, în timp ce
parteneriatul româno-maghiar nu ºtiu dacã vom mai avea ºansa de a-l putea
construi. Din acest motiv, sau pornind de la aceastã bazã, am propus sã nu ne
limitãm la ceea ce se numeºte „reconciliere”. Reconcilierea þine de trecut. Noi
trebuie sã mergem la un parteneriat istoric. Pentru cã el se bazeazã pe interese
strategice, el este un parteneriat strategic.

G.A. : Îmi amintesc ºi eu cã preocuparea MAE ungar, în decembrie 1996,
era cum sã se punã în valoare ideea reconcilierii, lansatã de Ion Iliescu. Deci
în acel moment, ei nu vizau nimic dincolo de ideea firavã a unei reconcilieri
româno-maghiare.

A.S. : Se poate. Este o informaþie semnificativã. E bine cã ne putem corela
informaþiile. Aºa cred ºi eu. Nimeni în Ungaria nu se gândea sã meargã mai mult
de atât. De pildã, ideea unei unitãþi militare româno-maghiare l-a ºocat pe László
Kovács. Atunci a fost lansatã ideea unei reþele de autostrãzi care sã uneascã cele
douã þãri. Autostrada Budapesta-Bucureºti este un proiect politic, nu de infra-
structurã, ceea ce miniºtrii noºtri ai Transporturilor nu au înþeles. Au crezut cã
este în discuþie taxa de autostradã sau niºte trasee care, voiau ei, sã treacã pe la
bistrourile pe care le þineau cumnaþii ºi verii lor prin diverse locuri din România.
O altã idee a fost aceea de a se realiza (ceea ce nu prea s-a realizat) o corelare
între politicile monetare ale celor douã bãnci centrale pentru ca sã se facã
legãtura, în timp, între cele douã monede naþionale. O propunere discutatã
atunci s-a transformat într-un acord privind cooperarea în domeniul schimbului
de informaþii secrete între serviciile de specialitate. ªi alte idei au fost, hai sã
spun, lansate pentru prima oarã atunci ! Dar poate s-au mai gândit ºi alþii la ele.
Important este cã pentru prima datã a existat, cel puþin la nivelul miniºtrilor de
Externe, voinþa sincerã ca asemenea proiecte sã devinã realitate.
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Nu-mi plac jumãtãþile de mãsurã ºi pãcãlelile
pentru electorat

G.A. : În ce mãsurã s-ar putea spune cã László Kovács avea idei asemãnãtoare ?

A.S. : Ministrul maghiar era deschis unor atari idei, dar era în primul rând
preocupat sã înþeleagã care este abordarea noului guvern român. Ce se poate
face. Guvernul maghiar însuºi era sub presiunea internã a unor proiecte pe care
le lansase (sau fuseserã lansate de guvernul anterior) ºi de care se legau foarte
multe speranþe. Asemenea demersuri au vizat Consulatul maghiar de la Cluj.
Dupã pãrerea mea, deschiderea consulatului nu ar fi trebuit sã ridice nici un fel
de probleme. Ea devenise însã obiect al unei serioase dispute interne româneºti,
dar ºi româno-maghiare. ªi de aici internaþionale. Chiar ºi în Ungaria era obiect
de disputã. Guvernul maghiar trata în mod raþional aceastã discuþie. Nu putea sã
facã din ea o chestiune capitalã, la urma urmelor, în timp ce opinia publicã era
foarte emoþionatã. Opoziþia ºi presa transformaserã chestiunea consulatului în
piatra de încercare a relaþiilor româno-maghiare. Ceea ce, sã fim serioºi, era
ceva exagerat. Într-o clãdire cu doi sau trei funcþionari, fie ºi un consulat, nu
poate sta soarta relaþiilor dintre douã þãri vecine cu un rol important în stabilitatea
Europei Centrale.

Eu am socotit cã, fiind vorba de un guvern nou, cu susþinere politicã proas-
pãtã, Executivul român nu are de ce sã se teamã de lipsa de înþelegere a opiniei
publice. Mai mult, am crezut cã opinia publicã din România va susþine des-
chiderea guvernului în relaþiile cu Ungaria. Aveam ºi o probã : PD realizase
rezultate electorale foarte bune în Transilvania, deºi împotriva unuia din princi-
palii sãi lideri, care eram eu, se dusese o campanie furibundã în anii precedenþi,
în legãturã cu susþinerea pe care o dãdusem Recomandãrii 1201 a Adunãrii
Parlamentare a Consiliului Europei. Se demonizase în mod artificial aceastã
Recomandare, se indusese opiniei publice ideea cã era un document menit sã
ducã la dezmembrarea statelor naþionale în general, a României în particular. De
aici, cel care susþine o astfel de Recomandare este un trãdãtor. Þin minte cã au
fost însumate zeci de ore de talk-show-uri la TV, la care am participat. Îmi aduc
aminte cã, dupã o asemenea emisiune, m-am trezit la ieºire, pe strada Pangratti,
cu niºte femei care þipau la mine cã am vândut þara. Îmi strigau sã nu merg în
Ardeal, cã mã vor omorî ardelenii ºi aºa mai departe. Peste câteva zile numai,
am fãcut o cãlãtorie în Ardeal ºi nu m-a omorât nimeni.

În acel moment am fost singur, în clasa politicã româneascã, poate doar cu o
excepþie : PL’93, respectiv Horia Rusu ºi Dinu Zamfirescu. Dar dincolo de aceste
voci disonante, absolut toatã lumea – ziarele sunt la dispoziþie, se poate vedea –,
inclusiv preºedintele Constantinescu, în calitatea pe care o avea de preºedinte al
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CDR, toþi s-au distanþat de Recomandarea 12014. ªi Petre Roman s-a dat atunci la
o parte. Acum are altã poziþie, dar atunci nu a ºtiut cum sã se mai delimiteze –
cu discreþie, este adevãrat, dar neîndoielnic – de mine.

Recomandarea 1201 a fost demonizatã ºi eu, ca susþinãtor al Recomandãrii, am
fost la rândul meu demonizat. În 1996, ea a intrat în Tratatul de bazã cu Ungaria.
Nu s-a întâmplat nimic nici cu România, nici cu alte þãri dupã ce a fost introdusã
în tratatele pe care le-am încheiat cu alþi vecini. Totul a fost deci o minciunã5.
Cei care au orchestrat-o ºi care sunt uºor de identificat acum nu au fost în nici
un fel traºi la rãspundere – mãcar la rãspundere moralã ºi politicã. În faþa opiniei
publice, directori de ziare care astãzi ne dau lecþii de moralã, lideri de partide
(nu zic aici de Vadim Tudor care din acest punct de vedere pare onest, întrucât
este consecvent cu sine însuºi ; nu a vorbit în doi peri ºi insinuant, ci a acuzat
de-a dreptul) au fãcut declaraþii mincinoase care au adus daune României.

G.A. : Atunci, în 1995, în perioada acelei campanii furibunde, aþi sesizat cumva
existenþa unei colaborãri dintre MAE ºi principalele ziare ?

A.S. : Bineînþeles. ªtiu foarte clar ºi o pot afirma : ministrul de Externe, Teodor
Meleºcanu ºi o parte a aparatului din minister au inventat aceste lucruri. Dupã
aceea, vãzând la un moment dat, asemenea ucenicului vrãjitor, cã nu mai pot sã
domoleascã stihiile, i-au chemat într-o zi pe ziariºti sã le spunã : „Lãsaþi-o totuºi
mai încet, cã nu e chiar aºa de rãu”. Însã rãul fusese deja fãcut. Ireparabilul se
produsese ºi nimeni nu mai putea opri furtuna.

G.A. : Aþi regãsit urmele acestei istorii, ca ministru de Externe ?

A.S. : Sigur cã le-am regãsit. Eu nu îi acuz pe oamenii care au crezut sincer cã
lucrurile stau aºa, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei au fost în stare sã-ºi facã
mea culpa. Îi acuz pe cei care ºtiau cã nu este nimic potrivnic interesului naþional

4. Campania la care se referã Adrian Severin a fost declanºatã la începutul anului 1995 de
cãtre conducerea de atunci a României, pentru a împiedica semnarea tratatului cu Ungaria,
cerutã în cadrul Planului de stabilitate de cãtre Uniunea Europeanã. Emil Constantinescu
ºi CDR au susþinut atunci guvernul, într-o primã etapã, invocând la rândul lor pericolul
Recomandãrii 1201. La câtva timp dupã ce am avut o întâlnire la nivelul Consiliului
naþional al CDR (incluzându-l pe Emil Constantinescu) împreunã cu Renate Weber ºi
Valentin Stan, pentru a explica, în aceastã echipã de trei, eroarea poziþiei Convenþiei
Democrate, CDR a trimis presei un comunicat pentru a se distanþa de poziþia guvernului.

5. În 1996, negociatorii români au cerut ºi au obþinut introducerea în Tratat a unei clauze de
interpretare a articolelor 11 ºi 12 ale Recomandãrii 1201, susþinând cã au eliminat astfel
pericolele implicite din Recomandare, care împiedicaserã semnarea Tratatului în 1995.
Clauza susþinea cã cele douã articole nu impun Pãrþilor nici acordarea autonomiei teri-
toriale, nici recunoaºterea drepturilor colective. Or, articolele incriminate nu obligau la aºa
ceva. Introducerea clauzei, care nu adãuga absolut nimic în substanþa Recomandãrii 1201,
era o tacticã ieftinã a guvernului Vãcãroiu. El încerca sã argumenteze de ce a semnat
Tratatul cu Ungaria abia la sfârºitul anului 1996, asumându-ºi Recomandarea 1201, ºi nu
o fãcuse într-un context mult mai important pentru soarta þãrii, în primãvara lui 1995.
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al României ºi au minþit, fãcând astfel un rãu interesului naþional. Pe aceºtia îi
acuz fãrã nici un fel de rezervã.

Povestesc toate acestea nu numai pentru a aminti precedente care afectaserã
relaþiile dintre România ºi Ungaria, ci ºi pentru a demonstra cã, în ciuda întregii
campanii de atunci, PD nu a pierdut în Transilvania voturi, ci a avut cele mai
bune rezultate. Faptul a probat, contrar acuzelor care mi se aduceau în culise de
Petre Roman ºi de alþii, cã nici Partidul Democrat nu a avut de suferit de pe
urma mea. A probat – ºi asta este important acum – cã românii din Transilvania
înþeleg foarte bine asemenea lucruri ; mult mai bine decât alþii. Având în minte
toatã experienþa povestitã, i-am spus lui László Kovács cã jumãtãþile de mãsurã
ºi pãcãlelile ºi pentru electoratul român, ºi pentru electoratul maghiar mie nu-mi
plac. El spusese : „Dorinþa noastrã fermã ar fi sã avem acest Consulat la Cluj.
Opinia publicã maghiarã este foarte sensibilã la asta. Dar noi înþelegem dificul-
tatea situaþiei. Dacã guvernul român nu poate face faþã sensibilitãþilor românilor,
noi suntem gata sã deschidem un consulat în altã parte : la Braºov, la Sibiu, la
Sfântu Gheorghe…”.

I-am rãspuns : „Asta nu ar face decât sã compromitã toate principiile. Inclusiv
principiul respectului faþã de propriul popor. Nu pot sã-l pãcãlesc pe român
mutând consulatul de la Cluj la Braºov. Dacã este adevãrat cã acest consulat este
o oficinã de spionaj, cum spune d-l Funar, atunci el va face spionaj ºi la Braºov,
nu numai la Cluj6. Apoi, un consulat undeva în Transilvania, dar nu la Cluj, nu
va rãspunde aºteptãrilor opiniei publice maghiare. Pierdem tocmai încrederea
populaþiei Ungariei în seriozitatea, în buna credinþã ºi în bunele intenþii ale
guvernului român.”

G.A. : Cum a reacþionat László Kovács la aceastã atitudine ?

A.S. : „Chiar poþi sã-þi asumi o asemenea rãspundere ?”, a întrebat. Am zis : „Da,
sã vãd care sunt procedurile.” Am constatat cã este în autoritatea ministrului de
Externe sã aprobe o asemenea operaþiune. Deschiderea unei misiuni diplomatice
era la dispoziþia preºedintelui. Dar deschiderea unei misiuni consulare putea fi
rezolvatã ºi prin formule mai simple.

Când l-am vãzut acum câteva zile pe László Kovács*, mi-a povestit pentru a
zecea oarã cât de profund miºcat ºi de impresionat a fost în ziua deschiderii
consulatului. Românii ºi maghiarii prezenþi la Cluj ne-au aclamat la deschidere.
Nu au fost scoºi pe stradã nici de poliþie, nici de partide, nici de sindicate. Au

6. În perioada discuþiilor privind deschiderea Consulatului de la Cluj au apãrut numeroase
atacuri în presã care acuzau fostul consulat maghiar, închis în 1976 de Nicolae Ceauºescu,
de a fi fãcut spionaj în favoarea Ungariei. În fruntea acestei campanii se afla nu numai
primarul extremist al Clujului, ci ºi Ion Cristoiu, care invitase sã se exprime în Evenimentul
zilei foºti ofiþeri de Securitate implicaþi în evenimentele de acum 20 de ani. Aceºtia au
reluat în litera ºi în spiritul lor acuzele regimului Ceauºescu din anii ’70.

* Discuþia cu Adrian Severin din prezentul capitol a avut loc în luna ianuarie 2000 (n.red.).
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venit spontan sã arate cã apreciazã un gest care merge pe drumul liniºtii
interetnice ºi al stabilitãþii pentru toatã lumea. Instabilitatea ºi conflictul etnic
sunt cele care îi sperie pe transilvãneni ºi nu etniile cu care ei convieþuiesc
de atâtea secole.

Deci cam aºa s-a desfãºurat discuþia respectivã. Þin minte cã am avut amândoi,
la capãtul ei, o imensã satisfacþie. S-a pus bineînþeles problema ca România ºi
Ungaria sã meargã de aci înainte împreunã în ceea ce priveºte integrarea euro-
-atlanticã ºi integrarea europeanã. Cel puþin cât am fost eu ministru de Externe,
lucrul s-a respectat. Îmi aduc aminte perfect de uimirea demnitarilor americani
ºi europeni care au constatat cã de la un moment dat aºa-zisul lobby maghiar din
Statele Unite intervenea energic în favoarea României. Un foarte înalt demnitar
american mi-a spus : „Când domnul cutare – unul dintre liderii comunitãþii
maghiare din Statele Unite – a spus cã România ºi Ungaria trebuie sã intre
neapãrat împreunã în NATO ºi cã americanii maghiari susþin intrarea, am crezut
cã este o abilã manevrã politicã de-a Bucureºtiului care a tranzacþionat ceva
cu aceastã comunitate, determinând o asemenea declaraþie publicã. Dar când
d-l Hámos, care de ani de zile, din timpul lui Ceauºescu, acuzase România cã
încalcã drepturile omului, a venit în particular la mine ºi, tête-à-tête, mi-a spus
acelaºi lucru pe care l-a declarat în public, aducându-mi argumente în favoarea
integrãrii României, atunci mi-am zis : s-a produs un miracol. Nu era vorba de
abilitate politicã, ci de un miracol.”

În realitate, nu era nici un miracol, era onestitate în politicã.

G.A. : Pot confirma la rândul meu. Diplomaþii de la Ambasada maghiarã, dar ºi
politicieni din Ungaria cu care m-am întâlnit au venit cu acest îndemn : hai
sã gândim împreunã cum poate ambasadorul Ungariei la Washington, Géza
Jeszenszky7, sã ajute mai bine România în procesul de integrare.

A.S. : Aºa este. Ceea ce ne-a adus cum se spune „la mustaþã”, la un pas de a fi
admiºi în NATO, la Madrid, în ciuda tuturor previziunilor, a aºteptãrilor de pânã
la începutul anului 1997.

Unii înþeleseserã însã de la început...

G.A. : Startul fusese mizerabil. Prestaþia guvernului anterior…

A.S. : Domnul Teodor Meleºcanu ºtia – ºi trebuia sã ºtie foarte bine, dacã nu ca
ministru de Externe, cel puþin ca diplomat de carierã – cã la data la care dânsul

7. Géza Jeszenszky a fost ministru de Externe în primul guvern ungar de dupã 1990, format
de cãtre Forumul Democrat Maghiar, condus de Jozsef Antall. Înainte de a cãpãta
demnitatea de ambasador al Ungariei la Washington, el devenise preºedintele Partidului
Popular-Democrat, desprins din FDM. Géza Jeszenszky s-a dovedit a fi, în timp, unul
dintre puþinii oamenii politici maghiari care vedeau în relaþiile româno-maghiare o
dimensiune esenþialã a politicii externe, pe termen lung, a þãrii sale.
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ºi-a terminat mandatul, noi nu aveam nici o ºansã sã intrãm în NATO. Dar iatã cã
vine ºi ne spune cã ºansele de intrare sunt de 85% ! Dupã care eu am încercat sã
fiu mai realist, spunând cã ºansele sunt 50%-50%. Cum zice românul de bun
simþ : probabil e sã izbândim, dar e posibil ºi sã nu izbândim. Era nevoie sã
coborâm aºteptãrile populaþiei la un nivel rezonabil. Atunci am fost luat pe sus
de ziaristul Bogdan Chireac de la Adevãrul, spunându-mi-se cã e o mârºãvie sã
zic asta, când domnul Meleºcanu a zis 85%. Ceea ce ar fi arãtat, chipurile, cã eu
de fapt vroiam sã diminuez meritele guvernului anterior. Iar acum, în ’98-’99,
culmea, mi se reproºeazã cã aº fi fost superoptimist. Cã în 1997 s-au fãcut excese
de zel în dinamizarea campaniei pro-NATO. Ziarele din 1997 spuneau cã sunt
mult prea prudent, ºi asta numai ca sã diminuez meritele guvernului precedent,
iar ziarele din ’98 spuneau cã am fost mult prea zelos. (ªi este vorba despre
aceleaºi ziare.) Cã din cauza asta, vezi Doamne, s-au obþinut rezultate negative.

G.A. : Ce altã politicã putea sã facã Adevãrul ? Dar probele sunt la îndemâna
oricui. La sfârºitul anului 1996, strategia de extindere NATO fusese în mare parte
definitã în lucrarea lui Ronald D. Asmus ºi F. Stephen Larabee8. Aceºtia, analiºti
la RAND – agenþie care a elaborat multe dintre politicile Departamentului de
Stat american –, vedeau în Polonia, Cehia ºi Ungaria baza extinderii NATO, la
care se adãugau douã potenþiale membre  : Slovacia ºi Slovenia. România ºi
Bulgaria erau considerate ca având ºanse minime.

A.S. : Dar când oamenilor li se spun zilnic minciuni, ei ce sã facã ? Cred ! Ei cred,
într-adevãr, cã noi, în noiembrie ’96 eram gata intraþi în NATO. Revenind însã la
discuþia de la Budapesta, ca sã închidem multiplele paranteze, pot sã spun cã în
seara aceea s-au pus bazele acþiunii comune pentru integrare. ªi ideea aceasta a
fost îndelung criticatã. Tot mi se spunea cã este o imensã prostie sã fi trecut de
la poziþia concurenþialã la poziþia partenerialã cu Ungaria, în ceea ce priveºte
integrarea europeanã ºi euro-atlanticã….

G.A. : De cãtre cine ?

A.S. : De presã, de pildã, Adevãrul. Dar ºi de oamenii politici. Ca de obicei,
declaraþiile mele au fost foarte bine percepute în strãinãtate ºi foarte prost
în clasa politicã româneascã. În contextul vizitei la Budapesta, am fost întrebat
de jurnaliºti dacã eu cred, asemenea domnului Gheorghe Tinca9, cã dacã Ungaria
va intra în NATO vor apãrea conflicte între România ºi Ungaria  ; deci, dacã
Ungaria va intra în NATO ºi România nu va intra, se vor escalada conflictele
între aceste þãri. Am spus „nu”. „Nu cred lucrul acesta. Cred doar cã prin aceastã
departajare nu se va încuraja construcþia unor structuri comune întrucât
vom avea þinte diferite ºi vom fi în grupe diferite. Nu vom putea construi, dar

8. Ronald D. Asmus ºi F. Stephen Larabee, „NATO and the Have-Nots. Reassurence After
Enlargment”, Foreign Affairs, 75, nr. 6, pp. 13-20.

9. Gheorghe Tinca a fost secretar de stat în MAE ºi ministru al Apãrãrii în guvernul Vãcãroiu.
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nu vom dãrâma. Nu va fi construcþie comunã, dar nu vor fi conflicte reciproc
demolatoare.” Cele spuse au fost percepute în România – ºi astãzi încã mai
apare aceastã stupiditate în anumite ziare – ca un gest prin care noi am fi dat
undã verde Ungariei – am fi dat liber, chipurile, ca ºi cum de noi depindea
pentru a fi primitã în NATO. Am condamnat, deci, România sã rãmânã afarã, în
timp ce Ungaria va intra.

Cei cinstiþi au spus mai târziu : „Acum am înþeles !”. Cei necinstiþi înþeleseserã
însã de la început. Dar ei erau preocupaþi de interesele lor, nu de ale þãrii. Ca sã
dau un exemplu din prima categorie, deputata Mona Muscã, la câteva luni dupã
declaraþiile fãcute de mine, a susþinut pe un post de televiziune : „Eu la data
respectivã am crezut cã este o mare greºealã ceea ce a spus domnul Severin. ªi
din punct de vedere tactic, dar ºi din punct de vedere al aprecierii situaþiei.
Plecând însã într-o cãlãtorie în Statele Unite ºi constatând acolo ce primire
excelentã s-a fãcut acestor declaraþii, discutând cu oamenii ºi înþelegând care
sunt rosturile acestei atitudini, mi-am dat seama cã nu a greºit din nici un punct
de vedere. A avut perfectã dreptate.”

Doamna Muscã a avut tãria sã facã ºi corecþia în public, pe când majoritatea
sau toþi cei care nu au fost de bunã credinþã, au omis-o. Eu duceam o cursã
contra-cronometru ºi nu aveam timpul necesar sã mã explic.

Aºa se face cã la sfârºitul lunii decembrie 1996, la Budapesta, am pus la punct
ceea ce avea sã se numeascã parteneriatul strategic, sau aprofundat, dintre cele
douã þãri.
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2

Intrarea UDMR la guvernare,
tema maghiarã ºi competenþele

de politicã externã

Când oricare dintre membrii minoritãþilor etnice
va putea sã considere cã are ºanse reale sã ajungã

preºedintele României

G.A. : Dacã tot am vorbit despre noul curs al relaþiilor României cu Ungaria, nu
putem lãsa deoparte intrarea UDMR în primul guvern creat dupã 1996. Cum a
ajuns UDMR la guvernare, d-le Severin ?

A.S. : În ceea ce mã priveºte, eu cel puþin, am prevãzut foarte multe ºi prin
prisma politicii externe pe care am vrut sã o promovez dar, în acelaºi timp, ºi
din perspectiva experienþei pe care o câºtigasem la Consiliul Europei.

G.A. : „Aþi prevãzut” când ?

A.S. : În perioada premergãtoare alegerilor din 1996.

G.A. : Aþi avut în minte intrarea UDMR în coaliþia guvernamentalã ?

A.S. : Exact. De la începutul anului 1995, am fost în cadrul PD preºedintele
comisiei pentru strategia ºi tactica alegerilor din 1996. Atunci am fãcut chiar eu
un text privind atribuþiile comisiei, despre care am scris cã va concepe, proiecta
ºi propune politica de alianþe electorale ºi apoi guvernamentale. În acest context,
l-am încurajat pe György Frunda sã candideze pentru alegerile prezidenþiale.
Am scris un articol în care spuneam cã atunci va fi cu adevãrat o egalitate în
spirit între diversele etnii care trãiesc în România, când oricare dintre membrii
uneia dintre minoritãþile etnice va putea sã considere cã are ºanse reale sã
ajungã preºedintele României. Faptul cã un minoritar se îndoieºte sau considerã
cã este absolut fãrã ºanse încercarea sa de a ocupa cea mai înaltã funcþie din
statul al cãrui cetãþean este, demonstreazã cã ceva nu funcþioneazã ; ceva nu
este în regulã la nivelul integrãrii interetnice. Subliniam în acel articol cã, chiar
dacã lucrurile merg bine obiectiv, fãrã sã se ajungã la acea stare subiectivã de
confort în care minoritarul sã creadã cã poate aspira la absolut orice poziþie în
stat, nu se poate vorbi despre o rezolvare completã a problemei convieþuirii
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interetnice. Pe atunci, pregãteam Declaraþia de la Oradea a Partidului Democrat,
privind o nouã politicã naþionalã.

Când György Frunda m-a întrebat – eram la Strasbourg, stãteam într-un
restaurant sã mâncãm ceva – cum aº vedea o asemenea ipotezã, a candidaturii
lui pentru preºedinþie, l-am încurajat cu tot entuziasmul. Am spus cã ar fi o realã
contribuþie la evoluþia relaþiilor interetnice. Este deocamdatã greu sã concepem
cã românii sunt pregãtiþi sã aleagã un preºedinte dintre liderii unui partid etnic,
chiar dacã îl apreciazã pentru calitãþile lui. Dar, oricum, socoteam un act pozitiv
participarea sa, întrucât ea va demonstra românilor cã ºi cetãþenii de origine
maghiarã pot sã ducã un dialog politic care sã includã toate problemele
României, nu numai problemele lor specifice. În al doilea rând, avea ocazia sã
discute pe larg ºi sã arate cã rezolvarea problemelor specifice minoritãþilor nu
este o cale de a submina autoritatea ºi integritatea statului sau nu vizeazã în
ascuns atingerea unor asemenea obiective negative. Cam în acest context s-a
nãscut ºi ideea cooptãrii UDMR la guvernare.

G.A. : ªi eu am fost întrebat cât de bunã mi se pare ideea participãrii lui György
Frunda la competiþia prezidenþialã. Am folosit urmãtorul argument, care s-a
dovedit pânã la urmã greºit : marea problemã [atunci] a noastrã era sã facem
schimbarea. Trebuia eliminat orice obstacol, cât de mic, în calea victoriei
Opoziþiei. Prezenþa unui maghiar în competiþia prezidenþialã nu ar fi fãcut,
gândeam, decât sã aducã tema naþionalã pe prima scenã. Or, marea bãtãlie
electoralã trebuia sã se dea în jurul performanþei, respectiv neperformanþei
guvernãrii PDSR. Nemulþumirile datorate sãrãciei ºi corupþiei erau cele ce
trebuiau puse în evidenþã, cu ele se putea câºtiga, nu cu tema raporturilor
interetnice. Opinia mea a fost atunci tranºantã : candidatura unui maghiar nu ar
face decât sã introducã un obstacol inutil.

Evenimentele au arãtat cã prezenþa lui Frunda în alegeri a fost binevenitã. Ea
nu a provocat accidente naþionaliste ; din contrã, prestaþia lui a contribuit la o
comunicare mai bunã între români ºi maghiari. Ba chiar a pregãtit în felul ei
participarea maghiarilor la guvernare.

A.S. : S-a mai dovedit ºi altceva : românii sunt radicali numai în vorbe, nu sunt
radicali în fapte. Confruntaþi cu prezenþa în cursã a unui reprezentant al minori-
tãþilor, nu s-au manifestat deloc negativ. Dimpotrivã, au intrat într-un dialog
pozitiv cu el ºi acest lucru a servit din toate punctele de vedere campaniei ºi
atmosferei politice din România.

Pe de altã parte, eu l-am încurajat pe Frunda, am insistat mult pe lângã el ºi
pe lângã alþi lideri ai UDMR, ca discursul lui sã fie un discurs de candidat real la
preºedinþia României. Nu doar al unei persoane care profitã de situaþie ºtiind cã
nu are nici o ºansã, pentru a-ºi mai plasa câteva dintre tezele faþã de care are un
interes particular. Cu alte cuvinte, un discurs electoral al candidatului György
Frunda care sã demonstreze cã el vrea sã fie preºedinte al tuturor românilor,
adicã al cetãþenilor României, indiferent de etnie.
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G.A. : Aþi dezvoltat aceste idei ºi în public ?

A.S. : Anterior, la Arad, am þinut un discurs în care arãtam cã membrii minori-
tãþilor naþionale nu sunt niºte strãini toleraþi pe pãmântul României ºi cã au
aceleaºi drepturi originare cu etnicii majoritari. În al doilea rând, spuneam cã
problema acestor etnici minoritari este o problemã a tuturor cetãþenilor þãrii, nu
numai a organizaþiilor care îi reprezintã. Partidele politice din România ar trebui
sã includã în programele lor ºi un capitol referitor la minoritãþi, nu sã lase
problema minoritãþilor în exclusivitate pe seama unui partid etnic. Pe aceastã
linie s-a clãdit ideea unui candidat maghiar.

G.A. : Înþeleg cã aþi avut aceastã idee, concret, în minte ?

A.S. : Ea a fost implicatã în tot ceea am construit deja de la începutul anului 1996.
Seria de discursuri… ; scrisesem pentru programul electoral al USD un capitol
pentru minoritãþi care, în fine, nu a prea fost luat în seamã de nimeni, dar el
existã ; elaborasem Declaraþia de la Oradea ºi tot ceea ce a urmat ; apoi declaraþia
privind reconcilierea ºi parteneriatul istoric româno-maghiar care a devenit
Declaraþia de la Cluj.

G.A. : Cine din cadrul PD era solidar cu ideile d-strã ?

A.S. : Nu prea era nimeni cu adevãrat solidar cu aceste idei. Astãzi toþi sunt
solidari cu ele ; toþi se considerã autorii lor. Nici unul dintre cei care astãzi se bat
cu pumnul în piept nu a contribuit la construcþia acestui concept. Am fost foarte
puþini cei care am conceput intrarea UDMR la guvernare în decembrie 1996.
Doar dintr-un accident ea s-a produs. Din asta s-a nãscut ceea ce noi am numit
cu satisfacþie modelul de reconciliere româno-maghiar. Acum, mulþi îºi pun
semnãtura pe soclul statuii care se ridicã în cinstea modelului respectiv, sperând
ca de acolo sã-ºi tragã ºi ei pietrele pentru soclul propriei statui.

Declaraþia de la Cluj, de care vorbeam, deºi trata relaþiile româno-maghiare,
avea deschiderile necesare cãtre tema generalã a relaþiilor interetnice. Anterior,
la Convenþia Naþionalã a Partidului Democrat cerusem ratificarea Declaraþiei de
la Oradea, astfel încât ea sã nu fie o simplã declaraþie adoptatã la un simpozion,
ci un document însuºit chiar de forul suprem de conducere al partidului. În mod
logic, în acest context s-a nãscut ideea cã ar fi esenþial ca ºi UDMR sã facã parte
din viitorul guvern, sã-l numim „Guvernul Schimbãrii”.

G.A. : „În mod logic”, în mintea d-strã.

A.S. : În mod logic, în mintea celor care gândeau aºa. Dar acum eu vorbesc
despre experienþa mea. În acel moment încercam sã testez piaþa viitoarei
guvernãri.

G.A. : Dar UDMR funcþionase în cadrul CDR pânã în 1995. Cu alte cuvinte,
existase ºi pânã atunci ideea colaborãrii politice dintre maghiari ºi partidele
politice.

A.S. : Anterior nu se pusese problema guvernãrii pentru CDR.
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Sã nu ºocãm opinia publicã

G.A. : E drept ºi cã în lunile februarie ºi ianuarie 1995, mai mulþi membri ai CDR,
în frunte cu PAC ºi PSDR, au lansat o campanie împotriva UDMR care a dus la
separarea Uniunii de Convenþia Democratã.

A.S. : Atunci eu doream ca PD sã fie antrenat în direcþia cooperãrii cu maghiarii.
Nu puteam sã mã plâng în public de dificultãþile pe care le am în interiorul PD.
Dacã citiþi însã presa timpului, veþi constata cã liderii importanþi ai partidului
lãsau sã se înþeleagã cã acest proiect nu este împãrtãºit de toatã lumea ; cã ar fi
un demers personal al meu. Delimitarea de UDMR la începutul lui 1995 nu a fost
întâmplãtoare. De îndatã ce CDR ºi-a propus cu adevãrat sã guverneze ºi nu
doar sã facã opoziþie, UDMR a fost perceputã ca un balast electoral. Sigur, în
momentul în care se întrevedea cã o nouã coaliþie în frunte cu CDR ºi un nou
preºedinte, respectiv Emil Constantinescu, vor câºtiga alegerile, au apãrut ºi
discuþiile în legãturã cu formarea noului guvern. S-a fãcut ºi un protocol pe care
l-am negociat.

G.A. : L-aþi negociat cu cine ?

A.S. : Cu CDR. Concret, la început cu Victor Ciorbea ºi cu Remus Opriº. Ne-am
întâlnit apoi la sediul PNÞCD cu d-nii Ion Diaconescu, Ionescu-Quintus, Ionescu-
-Galbeni. La Fundaþia pentru Democraþie ne-am întâlnit cu d-nul Constantinescu,
cu Mircea Ionescu-Quintus, Ion Diaconescu ºi alþii.

G.A. : Discuþia privind formarea guvernului se purta, deci, exclusiv între USD ºi
CDR.

A.S. : Exact. Documentul care s-a încheiat pentru formarea noului guvern era un
document între USD ºi CDR, fãrã nici o menþiune legatã de UDMR. La un moment
dat, în discuþie s-a ridicat problema : bun, ºi ce se întâmplã în toatã aceastã
poveste cu UDMR ?

G.A. : Înainte de alegerile prezidenþiale ?

A.S. : Înainte de alegerile prezidenþiale. S-a spus : „UDMR ne va sprijini pentru
cã au tot interesul sã ne sprijine”.

G.A. : Cine a spus ?

A.S. : Emil Constantinescu, în primul rând, pentru cã era candidatul în cursã, dar
ºi ceilalþi. „Nu e o problemã, am discutat cu ei, ne vor sprijini”, au zis.

G.A. : „Au zis” ?

A.S. : Toatã lumea spunea cã UDMR ne va susþine. Doar nu erau sã-l susþinã pe
d-l Iliescu.

G.A. : Care erau argumentele celor din CDR împotriva coaliþiei cu UDMR ?
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A.S. : Pe tot timpul campaniei electorale, toate partidele pe care le-aº numi
democrate arãtau o permanentã teamã ca luãrile de poziþie europene, progre-
siste, în legãturã cu tema minoritãþilor, sã nu conducã la pierderea de voturi. De
aceea a existat în permanenþã o anumitã ambiguitate pe care eu nu mã sfiesc sã
o numesc ambiguitate politicianistã. Se doreau voturile UDMR, dar se dorea cu
mult mai puþin sã se trimitã alegãtorilor UDMR, pe faþã, un mesaj clar ºi pozitiv.
Cine nu crede sã ia toatã presa care consemneazã declaraþii ºi luãri de poziþii.
Existã, de asemenea, casete cu discursuri, cu pasaje de campanie electoralã.

Puteam, desigur, pânã la un punct, sã acceptãm ca valabile argumentele celor
care se temeau de pierderea de voturi în Transilvania. Însã, de îndatã ce am
ajuns în situaþia de a forma concret guvernul ºi nu numai de a proiecta un
guvern potenþial – asta s-a întâmplat la întâlnirea pe care a avut-o PD cu PNÞCD,
la sediul PNÞCD, pentru a ne acomoda ideile –, am pus douã întrebãri : una, cu
cine stãm de vorbã : cu PNÞCD sau cu CDR ? ; a doua : care este statutul, în
legãturã cu noul guvern, al UDMR ? La a doua întrebare, rãspunsul a fost foarte
clar, tranºant ºi rapid : e bine ca UDMR sã rãmânã deocamdatã afarã, ca sã nu
ºocãm opinia publicã10.

G.A. : Când avea loc aceastã discuþie ?

A.S. : Dupã alegerile prezidenþiale, în decembrie 1996. Se desfãºurau negocieri
concrete pentru formarea guvernului. Se încerca, pe grupuri mai mici, sã se
depãºeascã anumite asperitãþi. (Dupã ce, înainte de turul doi al alegerilor,
încheiasem protocolul în care se puseserã bazele generale ale unui guvern
CDR-USD.) ªtiam precis cã noi vom fi chemaþi sã formãm guvernul pentru cã
asta era înþelegerea cu noul preºedinte al României, fãcutã dinainte ca el sã
câºtige alegerile. Dorinþa noastrã era sã stãm de vorbã cu CDR, nu cu PNÞCD, ca
sã nu plonjãm într-o disputã în interiorul CDR. Ceea ce s-a acceptat. Cum
spuneam, la a doua întrebare, rãspunsul a fost : UDMR e bine sã rãmânã deocam-
datã în afarã ca sã nu ºocãm conºtiinþa publicã.

G.A. : De al cui rãspuns vorbiþi ?

A.S. : Al interlocutorilor mei de la PNÞCD11. (Îl vãd, în faþã, pe d-l Ionescu-
-Galbeni, pe d-l Remus Opriº, dar toþi cei prezenþi împãrtãºeau acelaºi punct de

10. Aici amintirile lui Adrian Severin intersecteazã amintirile Doinei Cornea (vezi Doina
Cornea în dialog cu Rodica Palade. Faþa nevãzutã a lucrurilor, Dacia 1999) care vorbea
despre teama prietenilor ei politici  : „sã nu se spunã cã …”.

11. Preºedintele UDMR, Márko Béla, fusese în contact cu liderii CDR ºi înainte de alegerile
parlamentare. Dupã derularea acestora, deci între cele douã campanii prezidenþiale, a
avut discuþii concrete în legãturã cu participarea UDMR la guvernare, cu toþi liderii coaliþiei
(Ion Diaconescu, Mircea Ionescu-Quintus, Petre Roman). Aceºtia îºi arãtaserã acordul
„de principiu”. Cu aceastã ocazie Márko Béla prezentase cererile UDMR, referitoare la
amendarea Legii învãþãmântului, a Legii administraþiei locale ºi tema universitãþii maghiare.
(Convorbire cu Márko Béla, pe 18 februarie 2000).
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vedere asupra acestei chestiuni). Mai mult, preºedintele Constantinescu a fost
permanent implicat în formarea guvernului. Chiar ºi când nu era de faþã, erau
telefoane, erau legãturi, se schimbau propunerile… Cel puþin câþiva membri ai
guvernului se schimbaserã dupã ce abia apucasem sã dãm la tipãrit prima listã a
guvernului. Aºa cã prima „remaniere” s-a produs înainte ca guvernul sã se fi
format. Era o întreagã bãtãlie între persoane. Atunci am fost dintre cei care au
propus ca sã creãm mãcar un departament pentru minoritãþi. Sã-i dãm un rang
superior fostului Consiliu pentru Minoritãþile Naþionale. Aºa s-a nãscut ideea
unui ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru problemele minoritãþilor,
o gãselniþã pe care i-am propus-o într-o discuþie lui Victor Ciorbea.

Atunci þin minte cã am spus : „În condiþiile acestea, sã chemãm UDMR la
discuþiile pentru formarea noului guvern ºi sã facem o întâlnire între cele trei
uniuni : CDR, USD, UDMR.”

În ce constã modelul românesc de rezolvare
a problemelor convieþuirii interetnice

G.A. : Cine v-a susþinut în aceastã propunere ?

A.S. : S-a acceptat pur ºi simplu ideea ºi reprezentanþii UDMR au fost invitaþi la
dezbaterea pe care trebuia s-o conducã Ciorbea, la primãria Capitalei, unde
urma sã formãm guvernul. Þin minte cã m-am întâlnit în seara precedentã cu
câþiva dintre liderii UDMR – cu Attila Verestoy ºi György Tókáy. Le-am spus :
„Mâine am de gând sã ridic clar problema statutului UDMR la aceastã masã.
Suntem o coaliþie de trei uniuni sau suntem doar douã ºi a treia ne secondeazã
de pe margine ?”

Drept pentru care, a doua zi, chiar aºa s-a întâmplat. Lumea a tuºit : „Da, sigur,
n-avem nimica împotrivã !” Bineînþeles cã ºi maghiarii au ridicat aceeaºi pro-
blemã, mai abitir decât am ridicat-o eu. În aceastã zãpãcealã – discuþia nu avea
nici în cea mai micã mãsurã un caracter organizat, disciplinat – s-a produs
declicul. Una peste alta, s-a explicat UDMR-ului cã e bine sã li se dea acel post
de secretar de stat ºi dupã o vreme vor intra ºi în guvern. Atunci am spus,
încercând sã-i conving pe liderii þãrãniºti care se aflau chiar în stânga mea, în
capul mesei : „Peste trei luni sau acum este acelaºi lucru12. Acum populaþia este
entuziasmatã cã vine o speranþã de schimbare. Acum sã-i dãm absolut totul ºi sã
fim ºi cinstiþi cu ea. De ce sã þinem ascuns acest gând ? Jumãtate ascuns faþã de
cetãþeni, jumãtate ascuns faþã de UDMR. Hai sã punem totul pe masã. Dar, ca
sã nu existe nici un fel de idee cã UDMR se implicã numai în chestiunile
minoritãþilor, trebuie neapãrat ca ei sã mai aibã un minister valabil ºi pentru

12. În discuþia din 18 februarie 2000, Márko Béla confirma insistenþa lui Adrian Severin, cu
acea ocazie, de a pune pe tapet intrarea UDMR în guvern.
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români, nu numai pentru minoritãþi.” ªi atunci, într-un fel de confuzie generalã –
asta este istoria, asta este viaþa, nu ? ! – într-un fel de zãpãcealã în care marile
emoþii erau legate de certurile avute cu o noapte înainte, în absenþa noastrã,
între liberali ºi þãrãniºti, s-a zis  : „Da, la urma urmei, hai s-o facem ºi pe asta !”
(Aºa, în stilul inconfundabil al d-lui Diaconescu).

G.A. : Emil Constantinescu, ce poziþie avea ?

A.S. : N-a fost prezent la aceastã întâlnire. Dânsul ºtia, de când se discutase
în prealabil, cã UDMR nu va intra deocamdatã la guvernare. Maximul care se
acceptase era sã transformãm acel Consiliu pentru Minoritãþile Naþionale într-un
departament condus de un secretar de stat pe lângã primul-ministru. În final se
ajunsese ca acesta sã fie ºi membru al guvernului. Sã le dãm ºi un ministru plin,
la un minister clasic, care are de rezolvat probleme pentru toatã þara. Apoi
discuþiile s-au întors din nou la Ministerul Veniturilor Bugetare ºi la Ministerul
Cheltuielilor Bugetare ºi la toate inepþiile de genul acesta. Iatã istoria intrãrii
UDMR în guvern.

Când s-a trecut peste aceastã barierã psihologicã ºi când cele amintite s-au
acceptat, era limpede deja cã formãm o coaliþie din trei coaliþii. UDMR intra în
guvern ºi în majoritatea guvernamentalã din parlament. A fost anunþat apoi
preºedintele despre ce s-a decis, iar el a zis : „Bine, fie”, ºi cu asta lucrurile s-au
încheiat13.

G.A. : D-le Severin, în acest caz cineva ar putea spune cã aþi fost implicat într-una
dintre deciziile remarcabile din istoria politicã a acestei þãri. Care este poziþia
UDMR sau care a fost din acel moment poziþia UDMR faþã de d-strã  ? Aveþi
sentimentul cã UDMR a apreciat în justã mãsurã acest lucru ?

A.S. : Nu am avut sentimentul ca în demersurile mele ulterioare ca ministru de
Externe, sã fi primit o susþinere specialã din partea UDMR. Mi-a fãcut plãcere
întotdeauna sã-i primesc pe liderii UDMR la Ministerul de Externe. Mi-a plãcut
când cineva mi-a zis : „Venim la d-strã cu sentimentul cã venim cu adevãrat la un
ministru de-al nostru”. Când au spus : „de-al nostru”, nu au gândit „de-al ungurilor”.
Era limpede cã nu asta voiau sã spunã, un ministru de-al ungurilor sau de-al
UDMR. Ci un ministru la care te poþi duce cu încredere. Dacã nu-þi rezolvã ceva,
îþi spune în mod cinstit cã nu o poate face. N-am sã uit niciodatã aceastã formulã ;
pentru mine ea însemna cã sunt un ministru la care ºi minoritãþile vin cu
convingerea cã poarta sufletului este cu adevãrat deschisã, nu doar a cabinetului.

Dar eu am fãcut ceea ce am fãcut nu ca sã ofer un cadou UDMR ºi sã primesc
ulterior din partea UDMR o rãsplatã. Eu cred cã a fost bine pentru România  ; ºi

13. Márko Béla avusese discuþii cu viitorul preºedinte Emil Constantinescu, între cele douã
tururi ale alegerilor prezidenþiale, ocazie cu care se cãzuse de acord asupra ideii intrãrii
UDMR în guvern (discuþia cu Márko Béla, din 18 februarie 2000), dar nu se precizase,
concret, cum se va face.
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pentru cetãþenii români, ºi pentru cei de origine maghiarã. Am fost în situaþia de
a pune problema pe agendã ºi de a o formula într-o manierã care a devenit acea
picãturã care a fãcut sã se întâmple evenimentul.

Poate sunt mulþi care spun : uite ce lucruri rele a fãcut ºi ce sfori a tras Severin.
N-am tras nici o sfoarã. Nimic din tot ce a urmat nu a fost defavorabil României.
Nu s-a destabilizat þara din aceastã cauzã, nu am avut o stare de nemulþumire,
de emoþie, de teamã, de precipitare în cadrul populaþiei nemaghiare a þãrii. Am
avut în schimb o primire extraordinar de bunã în strãinãtate, o imensã îmbu-
nãtãþire a imaginii ºi a credibilitãþii noastre ºi, de ce nu, am avut ºi ani de
importantã stabilitate internã pe planul relaþiilor interetnice. Ceea ce nu este
deloc un lucru neglijabil.

G.A. : Cât de concret ºi cât de des aþi vãzut efectul participãrii UDMR la
guvernare ?

A.S. : Asta s-a întâmplat din primul minut ºi în permanenþã. S-a vorbit despre un
model românesc în rezolvarea problemelor convieþuirii interetnice. Acest model
l-aº defini prin asocierea reprezentanþilor minoritãþilor la actul de guvernare al
întregii þãri. Asta cred cã este esenþa acestui exerciþiu. Nu acordarea anumitor
drepturi pentru persoanele aparþinând comunitãþilor minoritare, pentru cã
asemenea drepturi existã ºi în alte þãri, nu numai în România. Ele figureazã în
documentele internaþionale. Aici noi n-am creat nimic nou, n-am inovat în nici
un fel. Asocierea, însã, la guvernare, pentru a arãta ºi majoritãþii, ºi minoritãþii cã
existã un parteneriat, cã depindem unii de ceilalþi, cã suntem cu toþii chemaþi sã
rezolvãm problemele comune, cã avem ºi probleme comune nu numai probleme
specifice, ºi cã rezolvarea problemelor specifice nu conduce la lezarea inte-
reselor generale, toate acestea sunt trãsãturile distincte ale soluþiei noastre.

Peste ani, în 1998 am fost solicitat de un ONG internaþional, Project for Ethnic
Relations, sã împãrtãºesc aceastã experienþã partidelor din opoziþia slovacã.
Atunci am vorbit în detaliu despre întreaga noastrã experienþã. Am insistat pe
lângã partidele slovace, pe lângã liderii lor, sã urmeze modelul pentru cã el le
va asigura succesul. Au fãcut-o. Opoziþia din Slovacia a obþinut victoria în 1998.

Conducãtorii lui Project for Ethnic Relations14  mi-au arãtat scrisoarea liderilor
slovaci care, fãcând referire la acea întâlnire, au spus cã ea a fost decisivã pentru
propria lor clarificare politicã. Ei au urmat aproape identic ceea ce fãcusem noi
în România15 . Astãzi Slovacia se aflã din nou în linia primilor favoriþi pentru
integrarea europeanã ºi pentru admiterea în NATO.

G.A. : Care a fost atitudinea lui Victor Ciorbea în timpul discuþiilor pentru
formarea guvernului ?

14. Cei doi sunt Allan Kassof ºi Livia Plaks.
15. Dacã în România exista o singurã formaþiune reprezentativã a maghiarilor, în Slovacia

erau trei  : Miºcarea Creºtin-Democratã Maghiarã, Coexistenþa, Partidul Civic Maghiar.
Aceste formaþiuni au format împreunã, înaintea alegerilor, o singurã grupare politicã,
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A.S. : Victor Ciorbea nu a avut nici un fel de obiecþiune la ceea ce am propus.
Nu a fost nici „pentru”, nici „contra”. Mai bine zis, nu a avut o poziþie activã. În
acea perioadã, Victor Ciorbea era complet în umbra partidului care îl promo-
vase. Sã nu uitaþi cã el câºtigase alegerile pentru primãrie. În 1996 negociasem ºi
cu el susþinerea în turul doi la alegerile pentru primãria Bucureºtilor. Dintr-o
datã, dintr-un om care credea cã ajunsese la cota maximã a carierei lui, cel puþin
pentru moment, s-a trezit propulsat pe neaºteptate, surprinzãtor pentru toatã
lumea, în poziþia de prim-ministru desemnat. În aceste condiþii, neavând nici o
foarte bunã percepþie a partidului, nici rãdãcini solide în partid, nu a venit cu
nici un fel de idei majore în legãturã cu formarea guvernului. Þin minte cã
atunci era dispus sã accepte absolut orice.

În aceastã situaþie nu mi-am dat seama în nici un fel de poziþia lui Victor
Ciorbea faþã de intrarea maghiarilor la guvernare. Nu ºtiam dacã el o susþine cu
convingere sau doar o acceptã numai pentru a nu crea complicaþii unor nego-
cieri care urmau sã conducã la ungerea lui ca prim-ministru. De abia dupã aceea
am ajuns la pãrerea cã a acceptat soluþia cu absolutã convingere, fãrã nici un fel
de gânduri ascunse. Asta m-a fãcut sã-l apreciez cu atât mai mult cu cât îl ºtiam
ardelean de origine ºi mi se pãrea perfect posibil sã aibã anumite ezitãri din
aceastã cauzã.

G.A. : El este cel care a susþinut adoptarea celor douã ordonanþe fundamentale
pentru maghiari, privind amendarea Legii Învãþãmântului ºi a Legii Administraþiei
Locale. El a susþinut constant, mai târziu, cererile UDMR. Atât liderii UDMR, cât
ºi oamenii politici din Ungaria care au venit în România erau extrem de recunos-
cãtori faþã de el. Mi-l amintesc pe Máthiás Eörsi, pe atunci preºedintele Comisiei
de politicã externã a Parlamentului ungar, cu care m-am întâlnit dupã discuþia
tocmai avutã de el, la Bucureºti, cu primul-ministru român  : „E formidabil
Ciorbea”, mi-a spus el vãdit impresionat.

Recunoºtinþa UDMR faþã de Ciorbea s-a manifestat pânã în ultima clipã, cu
ocazia scoaterii lui din guvern, când devenise evident cã jocul fusese jucat.

A.S. : Eu nu m-am bucurat de aceeaºi susþinere a UDMR, este cert. În ceea ce
priveºte actele normative de care vorbiþi, într-adevãr, Ciorbea a avut un rol
determinant. El a fost acela care a acceptat fãrã discuþii propunerile venite prin
György Tókáy. Dar asta s-a întâmplat la o datã ceva mai târzie, dupã vizita pe
care a fãcut-o în Ungaria. Atunci am vãzut pentru prima oarã cã are o agendã

Partidul Coaliþiei Maghiare, care a obþinut la alegeri 300 000 de voturi (10% din total). În
decembrie 1997, Partidul Coaliþiei Maghiare ºi Coaliþia Democratã Slovacã au semnat
împreunã un acord de cooperare care a fost determinant atât pentru rezultatul alegerilor,
cât ºi pentru intrarea maghiarilor în guvernul rezultat dupã votul din 1998. (Volumul
probabil cel mai complet asupra acestei chestiuni este cel editat de Martin Butora, Grigorij
Meseznikov, Zora Butorova ºi Sharon Fisher, The 1998 Parliamentary Elections and
Democratic Rebirth in Slovakia, Institute of Public Affairs, Bratislava, 1999.)
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clarã în aceastã privinþã. A zis : trebuie sã facem asta, asta ºi asta. Pânã atunci,
doar a susþinut deschiderile mele privind parteneriatul cu Ungaria. Pentru cã nu
ieºise ferm în public anterior, mai aveam încã o anumitã temere.

Doar un poºtaº care duce mesaje prezidenþiale
sau doar un maestru de ceremonii

G.A : Dupã înþelegerile pe care le-aþi avut cu László Kovács a urmat scandalul
privind anunþul deschiderii unui Consulat în Cluj ºi, în general, faþã de poziþiile
d-strã ofensive la Budapesta.

A.S. : Da, au existat reacþii imediate, rãstãlmãciri, s-a încercat inclusiv sã se punã
în discuþie lucruri care nici mãcar nu fuseserã antamate acolo, cel puþin în
termenii în care presa îi pomenea. Atunci a apãrut pentru prima oarã în public
ideea cã ministrul de Externe trebuia sã fie un subordonat al preºedintelui în
executarea politicii externe. El ar fi trebuit, pentru fiecare pas pe care îl face,
inclusiv pentru unul care potrivit legii era în competenþa lui exclusivã, sã cearã
un fel de mandat din partea preºedintelui.

G.A. : Presa a avut grijã sã solicite preºedintelui sã se pronunþe în legãturã cu
poziþia d-strã. Practic, preºedintele a fost împins în direcþia contestãrii prero-
gativelor d-strã.

A.S. : S-au pus întrebãri retorice : „S-a acþionat oare cu mandatul preºedintelui ?” ;
„Preºedintele ºtia aceste lucruri ?” ; „nu le ºtia ?” ºi aºa mai departe. Dupã care,
încetul cu încetul, s-a ajuns la întrebãrile propriu-zise, cerându-se preºedintelui
sã se pronunþe : „a fost sau nu de acord cu deschiderea Consulatului la Cluj  ?”
Preºedintele, fãrã sã mã dezavueze, a dat totuºi rãspunsuri destul de ezitante ºi
în doi peri, cu suficiente nuanþe ce sugerau o posibilã delimitare. Imediat, s-a
subliniat cã am acþionat nu numai fãrã mandat, dar ºi fãrã a fi în consens cu
gândirea preºedintelui. Atunci am primit un telefon din partea preºedintelui
care mi-a reproºat destul de ferm diversele angajamente pe care le luasem.
Inclusiv cel legat de Consulatul de la Cluj ºi de atmosfera sub care se desfãºurase
vizita. Discuþia cea mai severã s-a purtat asupra acestui detaliu tehnic, absolut
ridicol, care era Consulatul ºi asupra universitãþii maghiare de la Cluj.

G.A. : Care era, susþinea declaraþia preºedintelui, o problemã internã.

A.S. : I-am spus preºedintelui cã problema universitãþii nu o discutaserãm ca
atare. Desigur, ea a fost menþionatã de cãtre László Kovács în discuþiile oficiale,
iar eu am rãspuns cã nu vreau sã mã derobez de la discutarea ei, dar cã ea
trebuie înþeleasã într-adevãr ca o problemã internã a unei þãri – în sensul în care
modul de organizare a învãþãmântului este o problemã internã a României. E
greu sã vinã altcineva ºi sã-þi cearã sã faci o universitate. Definirea ºi aplicarea
standardelor internaþionale în ceea ce priveºte tratamentul acordat minoritãþilor
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este, însã, într-adevãr, o problemã internaþionalã, ºi nu una internã16. În legãturã
cu definirea, apãrarea ºi promovarea acestor standarde, ambele þãri pot sã
coopereze, nu de pe poziþii de supraordonare sau subordonare ierarhicã, pentru
cã nici una nu ar putea da lecþii celeilalte, ci de pe poziþii de parteneriat. Noi ne
propuneam, în cadrul parteneriatului nostru, sã promovãm inclusiv aceste stan-
darde. În context, de pildã, am ridicat ºi eu problema reprezentãrii parlamentare
pentru minoritatea românã din Ungaria17. Am spus cã nu o ridic cu titlul de
revendicare, ci, în context, de definire a unor standarde în materie, pornind de
la experienþa româneascã.

G.A. : Ce vã reproºa preºedintele ?

A.S. : Faptul cã atitudinea mea, chiar dacã intra în competenþele mele, ar fi fost
inoportunã. De fapt, preºedintele considera cã, practic, nimic din domeniul
politicii externe nu intrã în competenþa ministrului Afacerilor Externe. El e doar
un fel de poºtaº care duce mesaje prezidenþiale în lume sau maestrul de
ceremonii care aranjeazã mese oficiale, recepþii ºi aºa mai departe. Din asta a
venit prima disputã dintre Ministerul de Externe ºi Preºedinþie.

Nu schimbarea imaginii este lucrul cel mai important,
ci schimbarea realitãþii

G.A. : Cum a fost rezolvatã pânã la urmã neînþelegerea ?

A.S. : În rezolvarea ei trebuia sã se implice primul-ministru. O datã l-am adus pe
Victor Ciorbea la o discuþie la Cotroceni aproape cu forþa. A stat trei ore cuminte
asistând fãrã sã spunã o vorbã la discuþia mea cu preºedintele. Am avut senti-
mentul atunci cã este mai degrabã de partea mea. Eu nu vorbeam de Ministerul
Afacerilor Externe, ci de guvern, de competenþele guvernului. Problema atribu-
þiilor MAE se punea în cadrul guvernului. Spuneam : „Nu MAE ºi Preºedinþia sunt

16. Problema drepturilor minoritãþilor este una internaþionalã, nu numai una internã. Limitarea
dimensiunii internaþionale numai la standarde (adicã, la garanþii minime acceptate de
cãtre state în cadrul unor structuri internaþionale) este o interpretare limitativã. Este
evident cã asigurarea confortului unei minoritãþi – o condiþie pentru pacea etnicã –
depinde de dimensiunea, tradiþia ºi opþiunile minoritãþii respective. Ca atare, este o
problemã internaþionalã. Iatã de ce problema existenþei unei universitãþi maghiare în
România se aflã în mod legitim ºi în preocuparea statului maghiar – la fel cum legitim
România a pus în discuþie subiectul universitãþii multiculturale de la Cernãuþi.

17. Adrian Severin implicã aici ideea unui fel de comensurabilitate a sistemelor de protecþie
a minoritãþilor naþionale. Sistemul ungar are la bazã recunoaºterea dreptului la auto-
guvernare a minoritãþilor etnice, printr-un sistem de instituþii cu statut de persoanã juridicã
de drept public. Un asemenea sistem este complet respins în România. La fel, repre-
zentarea parlamentarã în Ungaria diferã sub anumite aspecte de cea de la noi. Din aceastã
cauzã, negocierea drepturilor minoritãþilor naþionale are o altã logicã decât aducerea lor
la acelaºi numitor comun.
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în concurenþã, ci guvernul ºi Preºedinþia. Ministerul Afacerilor Externe este o
instituþie specializatã a guvernului. În ceea ce priveºte rolul guvernului, acesta
este clar definit de Constituþie.”

Deci, cred cã Ciorbea era mai degrabã de partea mea, dar nu a scos nici un
cuvânt în aceastã privinþã. Pe de altã parte, aºteptam un sprijin din partea parti-
dului meu. Atâtea lucruri se discutau în coaliþie  : bugetul Ministerului Industriei,
bugetul Ministerului Transporturilor… Erau apãrate de Petre Roman cu toatã
vigoarea. Dacã unul dintre miniºtri PD era acuzat cã nu face ce trebuie – fie de
o eroare tehnicã, fie de o faptã penalã – imediat Petre Roman ºi liderii partidului
sãreau în sus. Când eu m-am adresat partidului, mi s-a recomandat sã încerc sã
rezolv aceastã chestiune direct cu preºedintele Constantinescu. N-au ridicat un
deget pentru susþinerea unui punct de vedere „al partidului”, în aceastã privinþã.

G.A. : Care ar fi motivaþia ?

A.S. : Motivaþia de atunci a fost cea dintotdeauna : exista impresia cã funcþia îmi
va da o prea mare putere, va pune în umbrã imaginea multora din liderii PD, în
special a lui Petre Roman.

G.A. : Prezentaþi acest lucru ca pe un fel de competiþie cu ceilalþi lideri ai PD.
Dar nu vã gândiþi cã e vorba, eventual, de asumarea unor poziþii ferme în
probleme foarte delicate ?

A.S. : Sunt de acord ºi cu lucrul acesta. În cazul departajãrii dintre preºedinte ºi
MAE, nu era o problemã de popularitate.

G.A. : Acelaºi dosar maghiar, d-le Severin !

A.S. : Poate cã da ! Acelaºi dosar maghiar. Aceeaºi neînþelegere sau poate o prea
bunã înþelegere, cã problema reglementãrii, normalizãrii ºi consolidãrii relaþiilor
româno-maghiare este esenþialã pentru destinul României într-o Europã unitã,
modernã ºi democraticã. Repet : lucrul acesta nu s-a înþeles sau, dimpotrivã, s-a
înþeles prea bine ºi un atare destin trebuia rapid subminat. N-aº vrea sã se
înþeleagã cã eu aº fi crezut cã preºedintele Constantinescu ar fi avut sentimente
naþionaliste, anti-maghiare, anti-minoritare. Nu cred absolut de loc lucrul acesta.
Dar, aºa cum am avut ocazia sã o spun, în ordinea prioritãþilor, cel mai important
element era imaginea publicã cu valenþe electorale.

G.A. : Mai bine zis, imaginea despre imaginea publicã.

A.S. : …cu virtuþi electorale. Eu am afirmat atunci ceva pe care preºedintele
l-a reluat ºi mi-a fãcut plãcere cã-l reia. Am spus : „De acum înainte voi face
mai multe lucruri, dar vreau sã atrag atenþia cã nu schimbarea imaginii este
lucrul cel mai important, ci schimbarea realitãþii. Dupã ce vom reuºi pe fond, va
trebui sã îmbunãtãþim nu imaginea, ci cunoaºterea asupra realitãþii schimbate
din România.”

Preºedintele a preluat ideea zicând : „Nu ne intereseazã schimbarea imaginii,
ne intereseazã schimbarea realitãþii.” Din pãcate însã, dincolo de formulã,
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interesul pentru imagine a prevalat asupra interesului pentru fond, pentru
realitate. Þin minte, când discuþia mea asupra chestiunilor ivite cu Ungaria s-a
terminat, i-am zis : „D-le preºedinte, îmi pare rãu cã încã de la început avem
aceastã diferenþã de opinii care înþeleg cã se referã la aspecte strict tactice ºi nu
la aspecte de substanþã. În aceste condiþii, vã rog sã ieºiþi în public ºi sã mã
dezavuaþi. Nu mã supãr, nu e nici o problemã, o convenim între noi. Ieºiþi ºi
spuneþi cã d-strã nu credeþi cã am fãcut bine ceea ce am fãcut. Vom vedea dupã
aceea cum ne descurcãm mai departe”.

Preºedintele Constantinescu mi-a replicat cã nu poate sã facã aºa ceva. Am
reacþionat : „Dacã nu puteþi s-o spuneþi public, atunci aº propune sã nu discutãm
despre asta nici în particular”.

Am hotãrât ca în viitoarele ocazii sã realizãm o mai bunã consultare ºi o mai
bunã corelare între noi. Aºa s-a încheiat episodul. Însã aceastã chestiune nu
numai cã a fost ulterior mult discutatã ºi s-a continuat dezbaterea publicã pe
seama ei, dar ea mi-a creat convingerea acutã cã este necesar sã clarificãm depar-
tajarea de competenþe între guvern, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, pe
de o parte, ºi preºedinte, pe de alta. M-a deranjat mai puþin vãdita intrigã care
voia sã se insinueze între preºedente ºi ministrul de Externe, cât ideea cã am
acþionat de o manierã vinovatã, cu rea-credinþã : nu faþã de preºedinte sau
guvern, ci cu rea-credinþã faþã de þarã. Asta de fapt se sugera : nu ar fi fost vorba
de o necorelare, de un ministru de Externe prea dinamic care a mers prea
departe fãrã sã se consulte cu preºedintele înþelept care trebuie sã-i dea un
mandat. Ci despre faptul cã ministrul de Externe a acþionat cu o intenþie malignã
care viza rãul statului român.

G.A. : Cum s-a realizat separarea de competenþe între MAE ºi preºedinte, dacã
s-a realizat cumva ?

S.P. : Separarea de atribuþii nu a putut fi realizatã. În cartea pe care aþi scris-o,
Solidaritatea alergãtorilor de cursã lungã, descrieþi foarte bine întreaga istorie18.
Atunci, fãrã îndoialã, am încercat sã nu limitez opiniile la propriul meu patri-
moniu de idei, ci am cerut pãrerile altora, consideraþi neutri, dar nu inerþi.
Persoane angajate în problemele þãrii ºi despre care nu se putea spune cã sunt
rãu-intenþionate. ªtiþi, de altfel, foarte bine. Am crezut cã ºi în acest domeniu se
va ajunge ca lucrurile sã se petreacã aºa cum se petrec în þãrile cu o democraþie
consolidatã.

G.A. : Conform prescripþiilor constituþionale.

A.S. : Conform prescripþiilor constituþionale, dar ºi prescripþiilor bunului simþ,
ale eleganþei, ale comportamentului civilizat. Ideea de a-i trata pe miniºtri ca pe
niºte puºtani adunaþi de la joacã ºi trimiºi la învãþãturã, mi se pare cã nu þine de
obiceiurile democraþiilor consolidate. Formule de tipul : „Le voi cere miniºtrilor

18. Gabriel Andreescu, Solidaritatea alergãtorilor de cursã lungã, POLIROM, 1998.
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sã lucreze 18 ore pe zi” nu-l evocã pe Bonaparte, ci mai degrabã pe Marius
Chicoº Rostogan. Asta nu aratã o relaþie partenerialã între oameni politici res-
ponsabili. Suntem, indiferent de vârstã ºi de funcþia în ierarhia statului, lideri
responsabili desemnaþi de populaþie ºi între noi trebuie sã existe un parteneriat,
care nu exclude înþelegerea faptului cã, uneori, unul ia decizia ºi celãlalt o
executã. Ceea ce nu transformã un ministru într-o marionetã la discreþia unui
salvator naþional.

G.A. : Au fost oferite în acel moment douã opinii solidare privind distribuþia de
competenþe externe19. Eu nu am vãzut materiale mai elaborate în acest domeniu.
Credeþi cã ele au avut vreo semnificaþie, cã ele au contat în jocul dintre MAE ºi
preºedinte ?

A.S. : Ele au avut semnificaþie doar în iritarea relaþiei. Mi-am dat seama cã discuþia
despre diviziunea muncii nu era animatã de o dorinþã sincerã ca lucrurile sã se
clarifice. Era o chestiune „ºtiutã dinainte” : preºedintele voia sã controleze în
detaliu politica externã ºi sã-ºi facã din ea un panaº. În consecinþã, orice studii
ar fi fost puse pe masã, oricât de bine elaborate, nu ar fi fost acceptate decât
dacã ele ar fi confirmat supremaþia preºedintelui în materie. De aceea eu am
avut pânã la urmã o discuþie lungã, tot aºa, de noapte, cu preºedintele, în care
pânã la urmã am ajuns la un fel de târg. Sã împingem lucrurile înainte  : în
chestiuni pânã la un anumit nivel de importanþã, decidem fãrã sã ne consultãm,
în celelalte ne consultãm. Nu era nici un fel de fundamentare legislativã. Ci mai
mult o încheiere în mod politic a unei discuþii care pãrea cã nu se sfârºeºte. Am
încheiat-o, cum s-ar zice, în coadã de peºte ºi am lãsat sã rezolvãm problemele
caz cu caz.

Lipsa de informare a MAE cu privire la vizitele externe sau la alte iniþiative cu
implicaþii internaþionale ale preºedintelui a dus în acele prime zile la situaþii
inimaginabile. În acest haos ºi în aceastã dezordine a trebuit, vã repet, sã mã
descurc fãrã nici un fel de sprijin. Singura susþinere din partea partidului ºi a
preºedintelui a fost neutralizarea politicã a secretarilor de stat din MAE. Eu
cerusem sã nu mai aplicãm algoritmul în maniera aceasta aberantã, în care se
aplicase în celelalte ministere, ºi în funcþiile de secretar de stat sã avem în
primul rând tehnocraþi. În aceastã încercare am izbândit.

Totuºi, colaborarea cu preºedintele avea sã se îmbunãtãþeascã în permanenþã.
Dupã discuþia asupra distribuirii competenþelor de politicã externã, eu cel puþin
am fãcut eforturi ca lucrurile sã evolueze spre bine. Puteam dezvolta mãcar o
relaþie personalã bunã dacã nu ºi o relaþie instituþionalã bunã. Ceea ce s-a ºi
întâmplat. Pe la jumãtatea anului 1997, reuºisem deja sã stabilim un mod de

19. Este vorba despre douã studii distribuite direct actorilor politici ºi apoi publicate în revista
Studii Internaþionale nr. 3, 1997  : Gabriel Andreescu, Renate Weber, „Distribuþia compe-
tenþelor în materie de politicã externã” ºi Corneliu-Liviu Popescu, „Atribuþiile preºedintelui
României în domeniul politicii externe”.
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lucru ºi chiar am crezut – dar poate m-am înºelat – într-o relaþie de încredere
între mine ºi preºedinte. La sfârºitul primei pãrþi a anului 1997, aveam deja o
relaþie amicalã ºi cu toþi cei din anturajul prezidenþial, în special cu d-na Zoe
Petre. De atunci nu s-a mai întâmplat sã avem dispute dure cu privire la ce face
unul sau celãlalt în politica externã.

Aºa încât, dacã vrem sã fim drãguþi, am putea vorbi despre crizele inevitabile
de acomodare specifice oricãrui început. Dar, dupã pãrerea mea, faptul cã
raporturile de competenþã în domeniul politicii externe nu s-au reglementat
într-o manierã oficialã a fost una dintre neîmplinirile Schimbãrii pe care o
promisesem þãrii. Din aceastã cauzã, printre altele, nu am reuºit sã promovãm
nici noul cadru normativ al serviciului diplomatic extern al României ºi nici
reforma preconizatã a MAE. Proiectul Hotãrârii de guvern privind structura
organizatoricã ºi modul de funcþionare al Ministerului Afacerilor Externe nu a
fost adoptat pânã la demisia mea. Formal, el se împiedica de pretenþiile absurde
ale ministrului Culturii, Ion Caramitru, ºi de ale celui pentru Integrare Europeanã,
Alexandru Herlea, de a prelua competenþe în domeniul politicii externe, compe-
tenþe care pretutindeni revin ministerului de resort. Din jena ºi lipsa de implicare
a primului-ministru Victor Ciorbea, am dedus, însã, cã este ºi altceva, nu numai
indecizia acestuia. Într-un târziu, d-na consilier Zoe Petre avea sã-mi dezvãluie
cã preºedinþia nu poate accepta o reglementare care afirmã în primul articol cã
MAE este instituþia specializatã a guvernului abilitatã sã proiecteze ºi sã aplice
politica externã a statului. Atunci am înþeles, în fine, unde îºi avea sursa acea
putere invizibilã care fãcuse din MAE singurul minister incapabil sã-ºi adopte
legislaþia necesarã restructurãrii ºi modernizãrii organizatorice la nivelul standar-
delor în materie ale lumii civilizate.

G.A. : Analizele privind competenþele de politicã externã arãtau cã sistemul
legislativ românesc acordã primului-ministru un rol semnificativ în aceastã mate-
rie. În ce mãsurã aþi stimulat o eventualã implicare a lui Victor Ciorbea ?

A.S. : Evident cã am dorit sã stimulez o asemenea implicare, în primul rând prin
þinerea la curent a primului-ministru cu întreaga desfãºurare a politicii externe.
Am dorit sã am o discuþie specialã cu primul-ministru. I-am propus o întâlnire
sãptãmânalã între noi, în care sã-l pun mãcar la curent cu ceea ce se întâmplã în
politica externã. E adevãrat cã nu sunt indicaþi prea mulþi ºefi în materia asta. Un
important diplomat american mi-a spus : „Sã vorbim clar, sunt douã persoane
care se ocupã de politica externã într-o þarã. Ori preºedintele, ori primul-ministru
ºi ministrul de Externe. Într-un anumit fel ºi într-o mãsurã foarte redusã, ar mai
putea fi adiþionat aici ºi ministrul Apãrãrii. Cei care rãmân pe terenul politicii
externe trebuie sã lucreze mânã în mânã ºi supracoordonat. În timp ce la voi”,
spunea diplomatul american, „fiecare vorbeºte necoordonat. Sunteþi mult prea
mulþi ca sã nu creaþi lumii o imensã confuzie”.
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3

Parteneriatul aprofundat cu Polonia

Exemplul polonez al „reunificãrii naþionale”

G.A. : Al doilea punct din programul d-strã de politicã externã era Polonia. Cum
s-a desfãºurat ? Ce meritã rememorat din vizita preºedintelui României pe care
aþi planificat-o, dupã cum ne-aþi relatat deja, chiar în vecinãtatea Ministerului
Afacerilor Externe, cu câteva sãptãmâni înainte de formarea guvernului ?

A.S. : Ar trebui spuse unele lucruri despre concepþia care a fundamentat vizita în
Polonia ºi, în general, opþiunea pentru un parteneriat special cu Polonia. Unele
lucruri le-am prezentat deja, dar altele se cer adãugate. O primã observaþie :
România ºi Polonia sunt cele mai mari douã þãri din Europa Centralã. În acelaºi
timp, ambele þãri au de jucat un rol complementar sau, dacã vreþi, un rol similar,
în douã zone diferite.

G.A. : Vã rog, specificaþi-le.

A.S. : Marea Balticã, zona în care Polonia are un rol important de jucat ºi Marea
Neagrã, zona în care România are rolul sãu. Lucrul acesta ne duce cu gândul la
un vector Varºovia-Bucureºti. Uitându-te pe o hartã, îþi dai seama cã acest vector
trece prin Ucraina, o þarã cu o mare valoare geostrategicã, o þarã care este extrem
de important sã fie legatã de structurile, de valorile ºi de principiile europene ºi
euro-atlantice. Cu Ucraina, România ºi Polonia au graniþã comunã ºi probleme
comune de rezolvat.

Polonia era foarte interesatã în relaþia cu Ucraina, întrucât dorea ca un stat
ucrainean democratic sã fie interpus între frontierele sale rãsãritene ºi Federaþia
Rusã. Evident, orice stat preferã sã se învecineze cu un altul de dimensiuni
comparabile, ºi nu cu o mare putere. Deºi, mã grãbesc sã adaug cã nu faptul de
a fi vecin cu o mare putere este periculos. Ci cã eºti vecin cu o mare putere care
ar putea sã nu fie democratã, sã nu fie prosperã economic, urmând sã-ºi caute
soluþiile prin exportul problemelor sale în þãrile din vecinãtatea imediatã.

În acelaºi timp, Polonia avusese o istorie de dispute teritoriale cu Ucraina.
Poate expresia aceasta nu este foarte corectã, dar ea vrea sã marcheze cã în
teritoriul de astãzi al Ucrainei sunt incorporate teritorii care, cândva, aparþinuserã
Poloniei ºi fuseserã apoi ocupate de Uniunea Sovieticã ºi menþinute în hotarele
Uniunii Sovietice. Pe aceste teritorii locuiau, ºi locuiesc ºi în prezent, comunitãþi
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de polonezi catolici ºi evident polonofoni. Or, Polonia era interesatã de soarta
acestor polonezi fiind, totodatã, preocupatã sã aibã o atitudine responsabilã pe
plan internaþional, atitudine care presupune evitarea oricãror discuþii legate de
o modificare de frontierã.

În sfârºit, relaþia cu Polonia era importantã ºi din alte douã motive. Pe de o
parte, nevoia ca împreunã cu Polonia, România sã constituie o ancorã pentru
legarea Ucrainei de Europa Centralã ºi de Europa Occidentalã, ceea ce în mod
evident este ºi în interesul Ucrainei. În al doilea rând, un element de interes era
împrejurarea cã Polonia, care încheiase deja un tratat politic de bazã cu Ucraina,
putea sã transfere României ceva din experienþa negocierilor ei ºi, mai ales, din
soluþiile pe care le gãsise pentru a rezolva probleme similare. Spun „similare”,
cu precizarea cã problemele poloneze erau infinit mai mari în ceea ce priveºte
aspectele cantitative deloc neglijabile : numãr de etnici polonezi, suprafaþã a teri-
toriilor în discuþie. Aºa s-a nãscut chiar în convorbirile cu ambasadorul Bogumil
Luft, analizând perspectiva relaþiilor româno-poloneze, ideea ca România sã se
inspire din soluþia euroregiunii Bug. În schimburile acestea de opinii premergã-
toare formãrii guvernului, a apãrut în mintea mea ideea sã rezolvãm ºi noi
„reunificarea naþionalã” fãrã schimbarea de frontiere, prin cele douã regiuni :
Dunãrea de Jos ºi cea care s-a numit Prutul Superior (sau Bucovina).

G.A. : Contextul e clar. Cum a fost vizita ?

A.S. : Cum am mai spus, pregãtirea a fost foarte rapidã, preºedintele a acceptat
ideea ca prima vizitã sã aibã loc în Polonia.

G.A. : I-a adãugat observaþii, opþiuni ?

A.S. : Nu. Prima oarã am discutat cu dânsul chiar la o zi sau douã de la formarea
guvernului, când am plecat împreunã la Dublin. Era tot o cãlãtorie în afara
graniþelor þãrii, dar nu o vizitã bilateralã, ci participarea la o reuniune multi-
lateralã internaþionalã. Cu acest prilej, în avion, i-am expus ideile mele. Am
profitat de ocazie ca sã punem la punct câteva idei generale, principiale, de
politicã externã ºi, tot cu acest prilej, i-am împãrtãºit ºi ideea de a face o vizitã
cât se poate de repede la Varºovia.

G.A. : I-aþi adus toate aceste argumente pe care le-am enumerat aici ?

A.S. : Sigur cã da. M-am bucurat foarte mult cã am cãzut de acord atât de repede
ºi fãrã nici un fel de ezitãri sau opoziþie în legãturã cu proiectul. Am pregãtit
lucrurile sub o mare presiune a timpului, însã m-am bazat ºi pe altceva : pe de o
parte, pe sprijinul energic, eficient al ambasadorului Poloniei la Bucureºti, care
nu era numai un excelent ambasador, dar ºi o persoanã foarte influentã ºi
ascultatã în guvernul polonez.

G.A. : Bogumil Luft a fost membru al Solidarnos¾.

A.S. : A fost membru al Solidarnos¾, o personalitate proeminentã, un jurnalist de
talent ºi reputat, din câte ºtiu eu, în Polonia.
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G.A. : Imediat dupã schimbãri condusese ziarul guvernamental20.

A.S. : Oricum, o persoanã bine vãzutã, influentã ºi cu mult farmec, cu mult
entuziasm, cu dorinþa de a face ceva. El avea idei pentru care lupta pânã la
detaliile organizatorice efective ale aplicãrii lor.

G.A. : Deschid o parantezã : este fascinant sã conturezi portretele unor amba-
sadori ºi diplomaþi care au reprezentat þara lor în România dupã revoluþie.
Am descoperit la ei atâta afecþiune pentru þara asta, i-am vãzut dedicându-se
cu adevãrat valorilor democraþiei româneºti cum nu prea am regãsit la clasa
noastrã politicã, al cãrei patriotism ia mai ales forma unui discurs demagogic
ºi  vulgarizator21.

A.S. : Absolut. ªi el, ºi copiii lui, ºi întreaga familie au fost foarte ataºaþi de
România. Bãieþelul cel mic pur ºi simplu nu a vrut sã plece din România când
misiunea tatãlui sãu s-a încheiat. Copiii au trecut apoi în Polonia prin câteva
încercãri destul de penibile, pentru cã ei vorbeau cu mare mândrie de viaþa lor
din România ºi cu sentimente afectuoase faþã de þara noastrã. Copilul cel mic
chiar spunea cã este pe jumãtate român, motiv pentru care copiii de la ºcoalã
l-au tratat drept þigan. Au început sã-l persecute din aceastã cauzã22. Nu prea au
spus acasã sau, în fine, cel puþin tatãl lor nu a aflat decât într-un târziu, când s-a
dus la ºcoalã ºi a protestat asupra tratamentului. ªi, mai ales, împotriva faptului
cã profesoara tolera asemenea tratament. Profesoara l-a asigurat cã totul va fi
bine, iar ideea ei a fost sã le spunã copiilor cã nu trebuie sã-i trateze aºa pe
colegii lor, pentru cã nu sunt þigani, întrucât sunt blonzi.

G.A. : În România se ºtie prea puþin despre existenþa unui mare numãr de romi
veniþi din România care au creat o situaþie inconfortabilã la Varºovia.

A.S. : Polonia este o þarã de tranzit pentru romii din România. Au creat probleme
extraordinare acolo. La un moment dat, s-a crezut, dupã pãrerea mea fãrã temei,
cã existã o adevãratã încurajare din partea statului român a acestui flux de þigani,
pentru a împuþina numãrul lor în România.

Sunt de acord cu d-l Bogumil Luft, cã existã ºi anumite atitudini rasiste. Sau,
în fine, atitudini care nu coincid cu ceea ce noi înþelegem prin democraþie ºi

20. În prezent Bogumil Luft este ziarist la cel de-al doilea mare cotidian al Poloniei,
Reczpospolita (Republica).

21. Un exemplu strãlucit este „povestea” ambasadorului olandez în România, Coen Stork
(vezi volumul Cel mai iubit dintre ambasadori. Cohen Stork în dialog cu Gabriel
Andreescu, ALL, 1995).

22. În Polonia s-a strâns o comunitate de câteva mii de romi veniþi din România, care vroiserã
sã treacã spre Occident dar nu reuºiserã sã pãtrundã prin graniþa cu Germania. Cum un
numãr semnificativ dintre ei trãiau din cerºit ºi, deseori, din furt, societatea polonezã,
austerã ºi doritoare de ordine, s-a simþit rapid agresatã de acest grup. În acelaºi timp,
organizaþii precum Comitetul Helsinki Polonez au fãcut lucruri admirabile pentru tratarea
cazurilor conform standardelor fireºti de drept ºi umanitare.
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prin superioritatea civilizaþiei europene. ªtiu cã d-l Bogumil Luft a fost foarte
supãrat de modul în care profesoara cu pricina rezolvase problema. Nu trebuia
sã spunã : nu-i trataþi ca pe romi pentru cã sunt blonzi, ci cã nici românii ºi nici
romii în sine nu au nimic care sã determine tratarea lor într-o manierã neamicalã23.

Un prim exerciþiu de reformã pe plan intelectual

G.A. : Sã revenim la povestea noastrã.

A.S. : Mã bazam, deci, foarte mult pe capacitatea lui Bogumil Luft de a influenþa
instanþele competente poloneze în organizarea perfectã a vizitei. Mã bazam fãrã
îndoialã ºi pe ambasadorul român de la Varºovia, Ioan Grigorescu, dar mã mai
bazam ºi pe faptul cã Wßadzimierz Cimoszewicz, care era prim-ministru al Poloniei,
fusese coleg cu mine la Consiliul Europei. Chiar eu preluasem unul dintre
rapoartele pe care el nu mai apucase sã le termine ; e vorba de „Democratizarea
Europei”. În sfârºit, îl ºtiam ºi eram în relaþii cãlduroase cu preºedintele Poloniei,
Alexandr Kwasniewski.

G.A. : L-am întâlnit pe ambasadorul României în Polonia, Ioan Grigorescu, în
1998. Eram la Varºovia, o echipã din care fãcea parte Victor Ciorbea, demi-
sionat cu puþin timp înainte, Bogdan Hossu, liderul sindicatului Frãþia, Teodor
Meleºcanu, Tókáy György, pe atunci ministrul Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale ºi cu mine. Vizita fusese organizatã de Fundaþia Batory,
cu participarea activã a lui Roman Wyborski, fost numãrul doi al Ambasadei
Poloniei în România înainte de Luft, o persoanã tot din Solidarnos¾, tot luminatã
ºi plinã de prietenie.

La conferinþa de presã finalã, sala era plinã, au venit persoane interesate de
România, neaºteptat de numeroase. În momentul acela, Ioan Grigorescu, amba-
sador în Polonia pe vremea când la Bucureºti ministrul de Externe se numea
Andrei Pleºu, s-a ridicat ºi s-a adresat în felul urmãtor : „D-le Teodor Meleºcanu,
d-strã sunteþi ministrul meu de Externe, mã bucur cã sunteþi aici” º.a.m.d. Acest
tip de adresare (pateticã) : „D-strã sunteþi ministrul meu de Externe”, era o ofensã
adusã autoritãþilor româneºti ºi cel puþin o ineleganþã faþã de cele poloneze.
Am fãcut repede ochii roatã, sã vãd reacþia celor prezenþi – în special a dele-
gaþiei române. Nu ºtiu ce se vedea pe faþa mea, dar pe a lor nu am prea
descoperit emoþie.

A.S. : Aº prefera sã mã abþin de la comentarea acestui caz, pentru ca sã nu mã
abat de la ideea principalã a povestirii. Spuneam cã îl cunoscusem pe Alexandr
Kwasniewski în perioada în care era o stea urcãtoare, dar încã nerecunoscutã.
Mã gãseam la Varºovia cu prilejul sesiunii de varã a Adunãrii Parlamentare a

23. Adrian Severin face o transcripþie tipicã în ceea ce se numeºte „limbaj” sau „atitudine
politicã corectã”.
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Consiliului Europei. Cred cã era în 1994. Am dorit sã folosesc ocazia pentru
a discuta cu cât mai mulþi oameni politici polonezi. Pe unii îi cunoscusem
dinainte, pe alþii aveam posibilitatea sã-i cunosc atunci ºi, evident, cu fiecare am
fãcut un tur de orizont asupra situaþiei internaþionale ºi a relaþiilor dintre România
ºi Polonia. Printre cei cu care m-am întâlnit ºi am avut o discuþie foarte intere-
santã a fost ºi Bronislaw Geremek. Pe atunci, ºef de partid ºi în opoziþie. El mi-a
spus cã unul dintre cei care vor avea probabil un mare viitor în Polonia va fi
Kwasniewski, preºedintele foarte energic al Partidului Socialist Polonez, care
reformeazã vechiul partid comunist. Un partid încã neacceptat complet de
Internaþionala Socialistã, dar, spunea Geremek, care va reprezenta fãrã îndoialã
o forþã politicã importantã în Polonia.

El mi-a recomandat sã-l vãd. Evident cã am urmat sfatul unei persoane atât de
inteligente ºi, în acelaºi timp, atât de bine informate în legãturã cu ce se întâmplã
în Polonia. Mi-a fost extrem de uºor s-o fac, pentru cã la vremea aceea pe
Kwasniewski nu-l prea cãuta nimeni. Era foarte bucuros sã se întâlneascã cu
cei care i-o solicitau.

Mi-a fãcut de la bun început o excelentã impresie. Am avut o comunicare
uºoarã cu el. Am decis de îndatã sã stabilim relaþii între PD ºi PSP. Nu aveam
evident nici un mandat, pentru cã cei de acasã nu se aºteptau sã am o asemenea
întâlnire, dar mie mi s-a pãrut, privindu-l pe Kwasniewski ºi ascultându-i pãre-
rile, cã se gãseºte în fruntea unei formaþiuni politice care va avea un viitor.
Drept pentru care am marºat fãrã sã ezit nici o clipã, deºi lipsea un mandat de
acasã. Întors în þarã, liderii PD au acceptat cu entuziasm.

Ulterior, am avut ocazia sã ne întâlnim la mai multe reuniuni internaþionale.
M-am bucurat sã aflu cã Alexandr Kwasniewski devenise preºedinte al Poloniei.
Contam, ºtiindu-l, cã va fi foarte deschis la ideea acestei prime vizite, contam
cã energia lui va dinamiza lucrurile astfel încât sã ni se rãspundã pozitiv la
solicitarea unei întâlniri rapide. Contam cã el va înþelege foarte exact mesajul
politic ºi substratul profund al acestei întâlniri.

Aºa s-a ºi întâmplat. La Varºovia am avut ºi o întâlnire în plenul delegaþiilor
precedatã de o întâlnire cu un grup restrâns de participanþi. S-ar putea numi,
forþând noþiunile, o întâlnire tête-à-tête. Mai þin minte cã pregãtirea acestei vizite
mi-a prilejuit un prim exerciþiu de reformã pe plan intelectual în cadrul MAE.
Cerusem sã se pregãteascã, aºa cum era obiceiul ºi cum este normal, un dosar al
vizitei. El trebuia sã cuprindã, în afarã de programul vizitei, o documentare
privind istoricul relaþiilor bilaterale, documente privind o serie întreagã de
probleme nevralgice care puteau apãrea în discuþie, un punctaj sintetic care sã
arate miza vizitei, þintele care trebuiau urmãrite în fiecare moment de cãtre cel
care conducea discuþiile din partea românã ºi, de asemenea, propunerile pãrþii
române. Trebuia sã ne întrebãm ce aºteptãri are Polonia de la noi ; trebuia sã
definim ce aºteptãri avem noi de la Polonia ; trebuia sã ne fixãm obiectivele
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vizitei, ce voiam sã obþinem de la vizitã ; sã vedem ce avem noi în traistã, deci ce
puteam oferi, ºi trebuia sã vedem ce puteam cere.

Exact aceste lucruri lipseau din dosarul pregãtit de diplomaþii MAE. În rest,
dosarul era voluminos, era bogat, dar nimic care sã fie sarea ºi piperul vizitei.
Ceea ce demonstra cã oamenii nu sesizaserã miza politicã a vizitei ºi o tratau
doar ca pe o chestiune de tehnicã diplomaticã. Pe de altã parte, se vedea cã nu
aveau suficient curaj ºi nu fuseserã învãþaþi sã se exprime ºi sã construiascã
într-adevãr un eveniment.

Atunci i-am chemat pe toþi cei potenþial implicaþi ºi am fãcut un brainstorming
pentru stabilirea în detaliu a þintelor pe baza obiectivelor politice pe care eu, ca
ministru, eram chemat sã le fixez. Am cerut ca dincolo de toatã povestea din
dosar – pe care mã îndoiesc cã un preºedinte ºi chiar un ministru are timp sã o
citeascã în totalitate – sã fie introdusã o primã paginã cu sinteza ideilor esenþiale,
care þineau de cadrul principial ºi de temele ºi abordãrile concrete ale discuþiilor
care urmau sã aibã loc. Am cerut, de asemenea, ca astfel de lucruri sã se realizeze
pentru absolut toate subpunctele vizitei, care presupuneau ºi alte întâlniri decât
ale celor doi preºedinþi.

A fost o oarecare surprizã pentru cã, se pare, o astfel de abordare nu era
comunã în minister. Oamenii au lucrat ºi au fãcut pânã la urmã un lucru foarte
bun. Aºa cum spuneam, pe trei pãtrimi de paginã a fost scos în evidenþã tot ce
era esenþial în dosar. Aceastã foaie de hârtie, care se gãseºte în arhivele de la
Cotroceni – sau de la MAE – este, dupã pãrerea mea, istoricã. Ea cuprindea ºi
ideea parteneriatului româno-polonez, ºi ideea trilateralei România-Polonia-
-Ucraina, cuprindea ºi ideea acelui coridor rutier ºi feroviar care ar fi trebuit sã
lege Varºovia de Bucureºti trecând prin Lvov ºi Cernãuþi – mai mult decât atât, ar
fi trebuit sã ajungã în nord, la Marea Balticã, pânã la Gdansk, iar în sud sã fie
prelungit pânã la Marea Egee, la portul grecesc Alexandropolis.

G.A. : Înþeleg cã aþi dat celor de la direcþia de specialitate a MAE ideile ºi cã ei au
construit dosarul.

A.S. : Exact. Le-am dat câteva idei brute în legãturã cu proiectele concrete pe
care trebuia sã le punem pe masã : parteneriatul româno-polonez, legãturile de
comunicaþii, trilaterala cu Ucraina. Ca ºi în cazul Ungariei, notam cã Polonia ºi
România nu sunt concurente în acþiunea lor pro-NATO ºi pro-Uniunea
Europeanã ºi cã, dimpotrivã, trebuie sã stabilim un parteneriat în aceastã privinþã.

Dosarul a fost pregãtit de MAE pe baza ideilor despre care am tot vorbit,
dezvoltându-se apoi printr-un proces de dezbatere nepublicã dar foarte intensã,
de elaborare intelectualã a unei politici externe pe care credeam cã România
trebuia s-o inaugureze. Nu uitasem, de pildã, cã un ministru de Externe cu
imensa reputaþie a lui Titulescu eºuase în relaþiile cu Polonia ºi acest lucru se
întâmplase tocmai datoritã acelei obsesii legate de pericolul maghiar. Mi-am
propus sã sintetizez tot ceea ce fusese bun ºi tot ceea ce fusese greºit sau fusese
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eºec în politica externã dusã de România în acest secol, pentru a intra mai bine
în secolul care urmeazã.

G.A. : Ce s-a întâmplat la Varºovia ?

A.S. : La Varºovia am avut întâlnirile programate. Cred cã cea mai plinã de
conþinut ºi mai ales de urmãri politice a fost, aºa cum ne ºi aºteptam, întâlnirea
în grup restrâns, între cei doi preºedinþi. Parcã am ºi acum în faþa ochilor acea
primã paginã din dosar pe care preºedintele o împãturise ca un fel de evantai ºi
o despãturea pe mãsurã ce trecea de la un punct la celãlalt.

O altã întâlnire, dar cu un caracter mai mult tehnic, a fost aceea între pre-
ºedinte ºi delegaþia românã ºi primul-ministru Cimoszewicz. Ministrul de Externe
Darius Rosati nu era, din pãcate, prezent la Varºovia. O vizitã pregãtitã atât de
rapid l-a surprins cu o agendã pe care nu mai putea s-o schimbe. Aºa încât
aveam sã mã întâlnesc abia ceva mai târziu cu Darius Rosati ºi sã discutãm ideile
principale menþionate în cadrul discuþiilor dintre preºedinþi.

Darius Rosati a fost ºi este încã o mare minte ºi un mare suflet. Am fost foarte
buni prieteni ºi l-am putut aprecia pentru extraordinar de fina lui înþelegere a
importanþei relaþiilor româno-poloneze. El este acela care, dupã o analizã foarte
riguroasã a ideilor pe care noi le-am avansat, a ºi dat calificarea parteneria-
tului româno-polonez ca fiind un „parteneriat avansat” sau un „parteneriat
aprofundat”. Advanced partnership, l-a numit el în englezã. Cu aceastã sintagmã
a rãmas în documentele noastre pânã când a fost abandonat în timpul ministe-
riatului d-lui Pleºu. Ulterior, mai mulþi diplomaþi polonezi mã întrebau cu mirare
de ce România este pasivã în legãturã cu parteneriatul ? De ce nu aduce substanþã
în el ? De ce este pasivã în legãturã cu trilaterala România-Polonia-Ucraina –
puternic susþinutã de preºedintele Constantinescu, el fãcând mari eforturi pentru
ca sã o lanseze ?

G.A. : Credeþi cã începerea între timp a negocierilor cu Uniunea Europeanã,
care înseamnã ºi investirea a sute de milioane de euro în România, ani la rând,
poate sã ofere o ºansã unora dintre marile proiecte discutate în 1997 ?

A.S. : În mãsura în care s-ar contura ca proiecte serioase, ele ar putea fi cândva
finanþate de UE, devenind atuuri ale economiei Poloniei ºi României în inte-
grarea lor europeanã.

Dar sã adaug ceva. Eu spuneam cã ideea trilateralei a pornit din MAE, însã
trebuie sã mai spun cã ea s-a nãscut nu atât în dialogurile cu Bogumil Luft, cât
în dialogurile cu ambasadorul american Alfred Moses. Înainte sã se formeze
guvernul, Alfred Moses a încercat sã sondeze ºi sã vadã cine ar putea sã fie miniº-
trii principali ai viitorului guvern printre care, evident, ºi ministrul Afacerilor
Externe. În acest context, m-a invitat pentru o convorbire la Ambasada SUA din
Bucureºti, prilej cu care i-am putut expune ºi pãrerile mele în legãturã cu ceea
ce ar fi trebuit sã fie viitoarea politicã externã a României. Am arãtat, desigur, cã
þara noastrã trebuia sã preia un rol sub-regional care sã-i demonstreze vocaþia
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euro-atlanticã înainte de a trece la stabilirea unui parteneriat trans-atlantic. I-am
vorbit despre deschiderile gândite înspre Ungaria ºi Polonia. Despre importanþa
pe care înþelegeam sã o dau tratatelor în suspensie cu Ucraina, Rusia ºi Moldova.

Alfred Moses mi-a explicat atunci interesul Statelor Unite pentru stabilitatea ºi
orientarea pro-occidentalã a Ucrainei descriind, totodatã, laudativ poziþia înþe-
leaptã pe care Polonia o adoptase în relaþiile cu aceastã þarã, fãcându-ºi un serviciu
sieºi, dar ºi lumii democratice. Era de înþeles imediat cã România poate câºtiga
puncte procedând similar. De aici pânã la ideea unei colaborãri cu Polonia în
„problema ucraineanã”, colaborare care sã includã direct ºi transparent, într-o
formulã trilateralã pe Ucraina însãºi, nu a fost decât un pas. America a salutat
dintru început iniþiativa devenitã româneascã, a trilateralei România-Polonia-
-Ucraina. De aceea m-am mirat când, ulterior, Andrei Pleºu a caracterizat-o ca
„nerealistã” ºi a abandonat-o. Asta dãuna nu numai intereselor directe româneºti,
dar ºi consolidãrii încrederii SUA în noi. Recent, un distins diplomat polonez,
prieten comun al meu ºi al d-lui Pleºu, a þinut sã-mi mãrturiseascã faptul cã,
discutând cu cel din urmã despre trilateralã, a rãmas îngrozit despre ignoranþa
sa în ceea ce priveºte Ucraina. Aceastã remarcã poate explica multe.
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4

Tratatul cu Ucraina

În Europa nimic nu este mai rãu vãzut
decât revendicãrile teritoriale

G.A. : Tratatul cu Ucraina ! El va rãmâne, sunt sigur, unul dintre subiectele
„de ºcoalã” ale istoriei politicii externe româneºti. Cum a fost începutul ?

A.S. : De acord. Începutul s-a fãcut la summit-ul OSCE de la Lisabona, în
noiembrie 1996, acolo unde eu nu am putut sã particip pentru cã s-a opus
d-l Meleºcanu. Noul guvern încã nu era format.

G.A. : D-l Meleºcanu a mers la Lisabona ?

A.S. : Dânsul era ministrul de Externe. La vremea aceea alimenta presa cu tot
felul de informaþii aiuristice împotriva mea : cã am porþi închise la Moscova, la
Kiev ºi la Ankara, de pildã. Porþi pe care dânsul ºtia foarte bine cã era cel care
le închisese (mã refer la primele douã). În contextul respectiv, desigur cã
preºedintele ºi-a pus problema : cu cine se va duce la Lisabona ? Existau patru
variante : una era sã se ducã cu ministrul în exerciþiu, despre care se ºtia cã va
mai rãmâne acolo încã douã zile sau o sãptãmânã, deºi spera sã rãmânã mai
multã vreme. Numai cã preºedintele Constantinescu nu putea fi de acord cu
menþinerea ca ministru de Externe a celui care fusese ºeful de campanie a
contra-candidatului sãu la preºedinþie.

G.A. : Deºi avea statut de diplomat.

A.S. : Da, în ciuda calitãþii de diplomat. Pe de altã parte, se hotãrâse deja ca
aceastã funcþie sã revinã PD. Se ºtia concret cui va reveni. Noi deja formam un
guvern. De aceea, preºedintele n-a dorit sã meargã cu un ministru de Externe
care tocmai pãrãsea scena guvernamentalã ºi ar fi preferat sã meargã cu viitorul
ministru de Externe, care putea foarte bine sã fie membru al delegaþiei. O altã
variantã era sã meargã ambii miniºtrii de Externe, ºi cel care pleca, ºi cel
care urma sã vinã. A patra variantã, care s-a ºi aplicat, era ca preºedintele sã
meargã singur.

În variantele doi sau trei, era însã nevoie de acordul d-lui Meleºcanu. Dânsul
nu ºi l-a dat. A susþinut cã el este ministru de Externe în acel moment ºi cã
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nu acceptã ca altcineva sã-l însoþeascã pe preºedinte sub acest titlu. Faþã de
o asemenea situaþie, ºi þinând cont cã tocmai atunci se terminau discuþiile
pentru formarea noului guvern la care ar fi trebuit sã particip, preºedintele
Constantinescu a decis sã plece neînsoþit de ministrul de Externe. Ci doar de
unul dintre secretarii de stat la MAE, d-l Lazãr Comãnescu.

Era, practic, prima ieºire importantã în calitate de preºedinte nou ales. La
întrunire veneau ºefi de state ºi guverne din toate cele 54 de þãri ale OSCE.
Preºedintele ar fi vrut ca prezenþa sa la Lisabona sã nu fie umbritã de nimic. Din
pãcate, în acel moment România avea de suportat critici din partea mai tuturor
vecinilor sãi…, acele relaþii pe care le-am moºtenit de la ministeriatul lui Teodor
Meleºcanu.

G.A. : Era vorba de Ungaria ?

A.S. : Nu numai de Ungaria, dar ºi de Bulgaria (cu care aveam problemele
celebre cu podurile) ; era vorba de Ucraina, era vorba de Republica Moldova
unde se dezvoltase, datoritã unei politici neadecvate, un anti-românism formi-
dabil. Relaþiile cu Iugoslavia ºi Marea Neagrã erau, dupã cum se ºtie, în bunã
regulã. Dar în acel moment, Iugoslavia era deja suspendatã din OSCE ºi Marea
Neagrã nu fãcuse cerere de adeziune. Recomandarea preºedintelui Miloºevici ºi
a Mãrii Negre nu cred cã ar fi contat prea mult la Lisabona.

Desigur cã schimbarea politicã de la Bucureºti a fost de naturã sã creeze
speranþe în Bulgaria ºi mai ales în Ungaria. Însã, în ceea ce priveºte Ucraina,
lucrurile se aflau într-un moment delicat, întrucât tratatul de bazã nu era încheiat
ºi o serie întreagã de puncte din tratat erau foarte sensibile. Iatã motivul pentru
care preºedintele Leonid Kucima intenþiona, evident cu o abilitate politicã pe
care nimeni nu i-o poate contesta, sã batã fierul cât e cald ºi sã „atace” România
ºi pe noul preºedinte român, profitând de faptul cã lipsa de experienþã a d-lui
Constantinescu ºi dorinþa sa de a produce o impresie excelentã, fãrã nici un fel
de umbre ºi conotaþii neplãcute, erau foarte mari.

Preºedintele a aflat la Lisabona cã ºeful statului ucrainean intenþioneazã sã
acuze România de faptul cã are pretenþii teritoriale. În acel moment, ca ºi acum,
în Europa nimic nu era mai rãu vãzut decât revendicãrile teritoriale. În conse-
cinþã, preºedintele român a cerut ºi a obþinut fãrã mare dificultate o întâlnire în
cadrul Conferinþei, tête-à-tête, cu preºedintele Kucima. Fãrã sã citeascã dosarul
cauzei, fãrã sã intre exact în detaliile problematicii specifice, fãrã sã aibã o stra-
tegie a relaþiilor româno-ucrainene pusã la punct în prealabil, d-l Constantinescu
a încercat sã-ºi calmeze partenerul ºi sã-l determine sã nu mai facã declaraþii
critice la adresa României. L-a asigurat cã lucrurile vor merge ca pe roate ºi cã,
dacã va fi necesar, România va face sacrificii istorice pentru încheierea tratatului.
Toatã lumea a înþeles : sacrificiile istorice însemnau abandonarea oricãror iluzii
cu privire la fostele teritorii istorice româneºti care se gãseau în componenþa
statului ucrainean. Pentru ca sã aibã o garanþie în afara promisiunilor fãcute în
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cadru privat, preºedintele Leonid Kucima a obþinut o declaraþie publicã a
preºedintelui Emil Constantinescu.

G.A. : Ceea ce era un act de curaj politic.

A.S. : Ceea ce era un act de curaj politic, indiscutabil. Cred cã nu era, însã, în
acel moment, ºi un act de înþelepciune, cel puþin din perspectiva tehnicii de
negociere. Nu sunt deloc convins cã dacã preºedintele Kucima ar fi fãcut afirmaþii
critice la adresa României, þara ar fi avut de suferit. Aveam un preºedinte nou,
guvernul nici nu se formase ºi preºedintele putea sã dea asigurãri cã negocierea
se va face foarte repede, þinându-se seama de responsabilitãþile internaþionale
ale României, de dorinþa noastrã de a contribui la pacea ºi stabilitatea Europei ºi
a zonei din care facem parte.

G.A. : Gestul acesta a avut ºi relevanþã internã, nu doar externã.

A.S. : Strãinãtatea nu e foarte interesatã de sacrificiile pe care le faci tu decât în
mãsura în care îi rezolvã o problemã. Într-adevãr, viitorul Ucrainei este unul dintre
coºmarurile Europei Occidentale ºi ale democraþiilor euro-atlantice. Declaraþia a
dus, însã, la încurajarea tendinþelor maximaliste în tabãra negociatorilor ucrai-
neni, care nu erau inspiraþi cu toþii de idealuri pan-europene nobile.

În ceea ce priveºte planul intern, aici vã dau dreptate, declaraþia a avut con-
secinþe importante. Ea a luat de pe umerii guvernului ºi ai ministrului de Externe
o mare povarã, ceea ce evident este un lucru deloc de neglijat. Dar sã fim
lãmuriþi, lumea îmi spune trãdãtor ºi vânzãtor de þarã, fãrã sã facã nimeni referire
ºi fãrã ca eu sã pot sã fac referire la declaraþia preºedintelui Constantinescu de
la Lisabona.

G.A. : Pentru oamenii simpli, pentru presã ºi pentru cei direct sau indirect
implicaþi în viaþa politicã, declaraþia preºedintelui Constantinescu era primul
mesaj ferm asupra viitorului tratatului cu Ucraina.

A.S. : ªi da, ºi nu. Eu nu vreau sã diminuez deloc meritele preºedintelui, dar
trebuie sã vã spun cã nu am fãcut deloc sacrificii istorice. Ne-am trezit în situaþia
absurdã de a trebui sã le spun românilor : fraþilor, lãsaþi declaraþia aceea, n-am
fãcut sacrificii istorice, ceea ce era egal cu a le spune ucrainenilor cã le-am luat
marfa la un preþ prea mic.

Pe scurt : în ceea ce priveºte Ucraina, temeritatea este de lãudat. Tendinþa
nouã pe care preºedintele a arãtat-o, cã nu ne vom mai nãclãi în tot felul de
nostalgii ºi tot felul de meschinãrii ºi vom vedea marele interes naþional ºi
internaþional este iarãºi un lucru absolut lãudabil.

Am preluat ºtafeta acestor negocieri

G.A. : Sã reformulãm pentru cititor ceea ce susþineþi  : prin declaraþia de la
Lisabona, preºedintele Constantinescu a creat o atitudine externã ºi o atmosferã
internã favorabile pentru rezolvarea problemei pe care o avea România. În
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acelaºi timp, a creat o mare dificultate pentru negociatorii români, pe care aceºtia
trebuiau s-o depãºeascã în timpul derulãrii discuþiilor.

A.S. : Suntem de acord în aceastã privinþã. Fãrã nici un fel de rezervã. Dar nu am
înþeles nici acum de ce a fost nevoie ca Emil Constantinescu sã facã declaraþia
de la Lisabona. Ea a avut un efect negativ asupra negocierilor, a demobilizat
capacitatea combativã a negociatorilor. Negocierile au logica lor. Câte sacrificii
vrei sã faci, o ºtii doar tu. Tu eºti acela, omul politic, care stabileºte apoi limitele
mandatului negociatorilor. Negociatorul trebuie sã fie consolidat pe poziþie ºi sã
lupte. Or, în momentul în care el ºtie cã este abandonat, nu mai luptã. A reda
apetitul combativ al negociatorilor români a fost un lucru dificil dupã aceastã
declaraþie. Este, de asemenea, de neînþeles ce anume l-a determinat pe pre-
ºedinte sã-l desemneze ca negociator-ºef pe d-l Dumitru Ciauºu.

G.A. : Aveaþi o altã propunere ?

A.S. : Bineînþeles. Ceea ce s-a ºi întâmplat pânã la urmã. În momentul în care
lucrurile s-au blocat, am negociat eu acest tratat.

G.A. : V-aþi gândit sã-l negociaþi chiar de la început ?

A.S. : Nu m-am gândit sã-l negociez de la început, dar erau ceilalþi diplomaþi
care puteau sã o facã. Rolul negociatorului este sã-ºi îndeplineascã un mandat,
nu sã aparã ca erou. Or, faptul cã d-l Ciauºu în mod constant sau aproape
constant, dãdea declaraþii presei despre negocieri înainte ca sã-mi spunã mie ce
se întâmplã, sau încerca sã-ºi ia mandatul direct de la preºedinte, cu care fusese
coleg de facultate, desigur cã nu servea cauzei. La un moment dat, în condiþiile
în care noi doi am discutat diferite puncte ale tratatului, v-am cerut sfatul ca unui
prieten respectat, pentru a vedea dacã ideile mele sau temerile mele sunt sau nu
justificate. Mi-aþi confirmat punct cu punct toate temerile mele24. Atunci când am
cerut acel punct de vedere – cum l-am cerut ºi altora, pentru cã erau lucruri prea
serioase ca sã nu te consulþi cu toþi cei care ar fi avut ceva de spus –, în presa
românã apãruse deja declaraþia cã negocierile se încheiaserã ºi chiar cu un succes
deplin, în limitele sacrificiilor promise de preºedinte.

Era, iertaþi-mã, un act de iresponsabilitate gravã sã se procedeze cu lucruri
atât de serioase în acest fel. Cu tactul necesar ºi cu un calm de care aproape nici
nu mã consideram înainte în stare, am tratat situaþia, la vremea respectivã, într-o
manierã care sã sugereze cã fusese o strategie de negociere dinainte pusã la
punct. Practic, am preluat eu ºtafeta acestor negocieri, pentru cã nu se putea sã

24. Observaþiile de amãnunt, referitoare mai ales la secþiunea privind minoritãþile, gândite sã
rafineze documentul, nu au mai putut fi trecute în tratat. (Îi cerusem, la rândul meu, lui
Renate Weber, sã-ºi exprime opiniile.) La acest punct tratatul a rãmas la forma veche.
Totuºi, referirea noastrã la Recomandarea 1201 a Consiliului Europei a fost introdusã în
termeni similari celor folosiþi în tratatul de bazã cu Ungaria, ceea ce transforma România
într-un promotor al drepturilor minoritãþilor naþionale pe continent – o contribuþie majorã
a mandatului lui Adrian Severin.
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se întâmple altfel. Dupã secretarul de stat numai ministrul mai putea sã se aºeze
la masa negocierilor. Nu mai puteam sã trimit un director dupã ce, repet,
secretarul de stat ori încheiase cu brio aceste negocieri, ori eºuase în ele ºi era
mai mult sau mai puþin dezavuat. Þin minte cã atunci am primit un telefon de la
preºedintele Constantinescu – care ºtia lucruri pe care nu ar fi avut cum sã le
ºtie în legãturã cu mersul negocierilor decât de la d-l Ciauºu –, reproºându-mi cã
am redeschis dosarul negocierilor. I-am spus într-o formã elegantã, nu chiar cu
aceste cuvinte, dar în acest sens, cã negocierile nu sunt o cursã olimpicã în care
mergem împotriva cronometrului ca sã stabilim un record mondial. Cã oricum
va fi un record. Promisesem, anticipasem faþã de ambasadorii NATO (în chiar
prima zi de ministeriat, când m-au invitat la un dejun, la ambasadorul norvegian,
Norvegia având atunci preºedinþia NATO) cã suntem în mãsurã sã încheiem
negocierile în luna martie. Ceea ce s-a ºi întâmplat, deºi ei n-au crezut-o la
vremea aceea. Am spus cã vom negocia ; adicã vom negocia ca o þarã suveranã,
serioasã, care-ºi cunoaºte interesul, dar îºi ºtie ºi responsabilitãþile. Ca sã se
înþeleagã foarte limpede ce înseamnã aceste interese ºi responsabilitãþi, am dat
o declaraþie de politicã externã privind raporturile cu Ucraina la care ºtiþi cã noi
doi am colaborat25. Acesta a fost primul document de poziþie ºi fundamentul
politic al tratatului ºi, mai general, al relaþiilor româno-ucrainene.

G.A. : Când am vãzut punctul din tratat cu privire la circulaþia pe braþul Sulina ºi
statutul Insulei ªerpilor, am fost uluit – nu-i un cuvânt care-mi scapã fãrã sã
vreau – ºi amuzat de imaginaþia pãrþii române. Mi s-a pãrut de o ingeniozitate
incisivã. Asigura cel mai mult din ce se putea obþine. Nu ar fi fost posibil sã se
obþinã mai mult de la Partea ucraineanã. Cine este cel care a elaborat aceastã
secþiune a proiectului de tratat ?

A.S. : Întrebarea d-strã mã obligã sã rãspund cã toate soluþiile politice ºi juridice
le-am conceput eu. Dar cred cã mai important este faptul cã ele au fost înþelese –
dificil, dupã o obositoare muncã de convingere – ºi promovate de cãtre oamenii
din minister ºi de cãtre d-l Ciauºu.

G.A. : Ce s-a întâmplat cu partea ucraineanã când a vãzut un astfel de text ?
Totuºi !

A.S. : Sigur cã a fost o surprizã, dar mie mi se pare cã lucrurile erau foarte
rezonabile ºi þineau seama ºi de interesul pãrþii ucrainene. Nu îi ceream ceva
care sã nu poatã fi acceptat. Actorii subregionali ºi globali fuseserã informaþi în
legãturã cu mersul negocierilor. Ei au înþeles argumentele politicii noastre ºi ºi-au
schimbat pânã la urmã impresia în legãturã cu partea care face dificultãþi. A fost

25. Declaraþia MAE lega interesele statului român de „integralitatea teritorialã a Ucrainei”.
Aceastã schimbare de atitudine aparþine, dupã opinia mea, istoriei „eroice” a schimbãrilor
de atitudine din politica externã româneascã.
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foarte dificil de înfrânt poziþia unora dintre negociatorii ucraineni. Schimbarea
de opinie la nivel internaþional, faptul cã România nu a fost presatã sã încheie
tratatul în forma în care îi fusese iniþial propus, ci a fost susþinutã forma din
ultima etapã este un foarte puþin cunoscut succes tactic de politicã externã a
þãrii noastre.

G.A. : Exista impresia, ºi nu cred cã era falsã, cã partea ucraineanã avea puterea
de a ºantaja. România se arãta grãbitã sã-ºi încheie problemele înainte de Madrid.

A.S. : Nu trebuie uitat însã cã la acea datã Ucraina nu avea nici una din graniþele
sale recunoscute, cu excepþia graniþelor cu Polonia ºi, dacã nu mã înºel, cu Belarus.
Celelalte state vecine, Rusia, România ºi Republica Moldova nu recunoscuserã
graniþele Ucrainei. În Crimeea ºi, în general, în zona rãsãriteanã a Ucrainei,
exista o mare comunitate rusã care constituise un parlament (în Crimeea) ºi nu
ascundea intenþiile secesioniste. Situaþia politicã internã a Ucrainei nu era deloc
de naturã sã determine optimismul vecinilor sau al Europei, deoarece atât miºcã-
rile naþionaliste de extremã dreaptã, cât ºi miºcãrile unioniste venite dinspre
stânga, erau destul de puternice26.

G.A. : Totuºi problema frontierelor era rezolvatã prin faptul cã Ucraina avea
statut de stat succesor al fostei Uniuni Sovietice.

A.S. : Acest punct de vedere este destul de teoretic dacã nu se confirmã prin
tratate. Pe baza dreptului de succesiune, graniþa nu avea nevoie sã fie confirmatã
printr-un tratat. Însã pentru stabilitate, pentru o anumitã stare de liniºte ºi o
anumitã stare de încredere, o asemenea confirmare apare necesarã. Altminteri,
poate fi un drept fundamentat, un drept întemeiat, dar un drept litigios. Drep-
turile întemeiate nu se exclud a fi drepturi litigioase.

G.A. : Ceea ce nu împiedica Partea ucraineanã sã-ºi închipuie cã poate sã
pluseze. Un semnal în acest sens am primit ºi eu atunci. Am fost invitat la o
întâlnire discretã în apartamentul unuia dintre principalii diplomaþi maghiari,
unde, alãturi de noi doi, au mai participat un diplomat american ºi primul
consilier ucrainean. D-strã tocmai contestaserãþi declaraþia lui Ciauºu. Diplomatul
ucrainean a þinut sã-mi transmitã urmãtoarea opinie : „Considerãm susþinerea
ministrului Afacerilor Externe, cã tratatul nu este încã încheiat, dupã ce România,
prin vocea negociatorului-ºef, anunþase încheierea lui, drept un gest nepriete-
nesc. Pentru noi, asta ridicã întrebarea dacã are rost sã continuãm negocierile”.

Iatã ideea pe care dorea sã o facã cunoscutã. Pe scurt : Ucraina are timp sã
joace cartea fermitãþii.

A.S. : Nu ºtiam de acest eveniment, dar ºtiu de întâmplãri similare. Tactic vorbind,
era o reacþie ca la carte. Ceea ce am fãcut însã, a fost ca, pe de o parte, sã previn
puterile regionale ºi globale cu privire la poziþia noastrã ºi la corectitudinea ei.

26. Evident, este vorba despre unionismul cu Federaþia Rusã.
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În al doilea rând, sã le spun tuturor cã nu mã voi lãsa intimidat de presiunea
legatã de dorinþa României de a fi admisã în NATO ; cã sunt gata sã nu închei
tratatul, sã nu-l parafez, dacã el nu va corespunde exigenþelor româneºti. Numã-
rul trei : am încercat sã-i conving pe partenerii ucraineni cã acest tratat nu trebuie
privit ca un contract de vânzare-cumpãrare, ci ca un contract de asociere  ; nu ca
un contract în care unul încearcã sã vândã marfa cât mai scump ºi celãlalt sã dea
preþul cel mai mic, ci ca un tratat în care trebuie sã punem amândoi tot ce avem
mai bun pentru a obþine ceva superior. Declaraþia MAE a schimbat toate datele
negocierilor româno-ucrainene. De data aceasta, trebuie sã spun cã documentul
l-am redactat împreunã ºi, deci, cumva lipsa asta de modestie se extinde ºi
asupra d-strã…

G.A. : Hmm !

A.S. : …ºi fãcând acolo afirmaþia cã interesele fundamentale de stabilitate,
securitate ºi integrare ale României sunt legate de independenþa, de stabilitatea,
de statalitatea, de integritatea teritorialã ºi de prosperitatea Ucrainei, am pus
relaþiile româno-ucrainene pe baze complet noi.

Desigur cã pãrþii ucrainene i-a trebuit un timp sã digere aceastã nouã abor-
dare. Dar faptul cã am rãmas în relaþii excelente de prietenie cu ambasadorul
Alexandru Cealîi care a devenit ulterior – cred cã ºi ca urmare a succesului
înregistrat prin noua abordare a relaþiilor româno-ucrainene –, primul adjunct al
ministrului de Externe ucrainean, cu ministrul de Externe, cu secretarul de stat
ucrainean responsabil cu negocierea acestui tratat ºi pânã la urmã ºi cu pre-
ºedintele Leonid Kucima, aratã valoarea abordãrii româneºti. Acea declaraþie
a fost – o spun cu toatã greutatea cuvintelor – marele act revoluþionar care a
permis semnarea tratatului27.

27. Declaraþia amintitã de Adrian Severin conþinea aceastã frazã crucialã pentru rãsturnarea
întregii perspective româneºti asupra raporturilor româno-ucrainene  : „Guvernul a dirijat
eforturile diplomaþiei româneºti, în plan imediat, cãtre recunoaºterea ºi promovarea
intereselor strategice ale þãrii noastre privind consolidarea statalitãþii ºi integritãþii terito-
riale a Ucrainei...”. Pentru ca eventualul cititor sã perceapã „modul în care se fac lucrurile”,
nu ar fi lipsit de relevanþã sã afle care a fost punctul de plecare, cum „se lucreazã” într-o
astfel de situaþie. Pentru a gândi poziþia faþã de Ucraina, noi trebuia sã pornim de la
interesul nostru considerat fundamental, care era integrarea României în NATO. Tocmai
primisem, în perioada când purtam discuþiile cu Adrian Severin asupra acestei chestiuni,
Comunicatul final al Conferinþei ministeriale a Consiliului Nord-Atlantic care se desfãºurase
pe 10 decembrie 1996. Acolo se susþinea cã „Menþinerea independenþei, integritãþii
teritoriale ºi a suveranitãþii Ucrainei este un factor crucial pentru stabilitatea Europei”.
Atitudinea aceasta era atitudinea organizaþiei din care doream sã facem parte. Era firesc
de-ar fi fost doar acest motiv sã ne-o asumãm ºi sã acþionãm în cunoºtinþã de cauzã.
Trecerea de la un discurs al Consiliului Nord-Atlantic la unul „românesc”, invocând
guvernul României, era un banal exerciþiu lingvistic. A fost însã nevoie de curajul lui
Adrian Severin ca aceastã linie de raþionament, atât de logicã de altfel, sã fie transformatã
în declaraþie oficialã a MAE ºi, ca atare, sã devinã expresie a voinþei statului român.
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Un salt în principiile de politicã externã
a României

G.A. : Dar tratatul nu este doar simpla expresie a acestei atitudini, ci este
interesant ºi prin mulþimea de noutãþi procedurale.

A.S. : Ceea ce mai trebuie sã adaug este cã, sigur, din discuþiile cu unii ºi cu alþii,
s-au ivit ºi alte elemente asupra cãrora am insistat sã fie introduse în tratat. Þin
minte convorbirea pe care am avut-o cu preºedintele, când s-a întors de la
Lisabona ºi mi-a istorisit discuþia cu Leonid Kucima. Mi-a spus : „Ca sã facem
ceva pentru România, pentru viitorul nostru, e nevoie sã ne asumãm ºi blamul
acestor sacrificii istorice”. O frazã foarte frumoasã, dar i-am replicat  : „Nu e
nevoie sã facem sacrificii : am soluþii pentru asta”. „Ce soluþii ?”, a întrebat
Constantinescu.

Atunci am propus soluþia euro-regiunilor. Sã punem înainte de orice situaþia
românilor din aceste teritorii ºi nu situaþia administrãrii lor sau a exploatãrii lor
economice. Sã vedem cum trãiesc românii noºtri acolo pentru cã pânã la urmã
ei dau caracterul solului, ºi nu solul dã caracterul cultural al oamenilor.

Am discutat cu ucrainenii problema euro-regiunilor  ; nu mai vorbesc de
introducerea în Tratat a Recomandãrii 1201 ºi a standardelor europene în materia
comunitãþilor etnice (în forma negociatã pânã la venirea mea la MAE, problema
era expediatã în doar trei sau patru rânduri).

G.A. : A fost un adevãrat salt în principiile de politicã externã a României. Noi
deveneam, pentru prima datã în istoria noastrã, promotorii – în loc de a fi
contestatarii – drepturilor minoritãþilor ºi ai logicii euro-regiunilor.

A.S. : Absolut. O schimbare cu 180 de grade. Revin. Preºedintele a rãmas în
acelaºi timp surprins ºi încântat de aceastã idee, a celor douã euro-regiuni.
Practic, asta însemna reunificare naþionalã fãrã modificarea graniþelor. Faptul cã
dupã aceea nu s-a fãcut mai nimic pentru a se transpune în viaþã prevederile
tratatului este cu totul altceva. Dacã s-ar pune problema denunþãrii tratatului
pentru neexecutarea lui, ar exista temeiuri s-o facem în acest moment. Tratatul
cu Ucraina nu a fost aplicat de nici una din pãrþi. Însã partea românã ar fi putut,
prin mai multã insistenþã, prin mai multã imaginaþie, prin eforturi naþionale mai
mari – aici era nevoie de sacrificii naþionale – sã aplice acest tratat. Sacrificiul
istoric de a ne rupe de la gurã ca sã facem o universitate multiculturalã la
Cernãuþi ! Existã pe hârtie. Dupã ani de zile, s-a aprobat proiectul de construcþie,
dar ne lipsesc banii. Hai sã facem un sacrificiu istoric ! Sacrificiu nu la teritorii
sau în numele generaþiilor care vin, ci un sacrificiu la punga noastrã de astãzi.
Cine îl face ? Nimeni. Oamenii noºtri politici nu fac sacrificiul electoral de a lua
aceºti bani cu riscul de a nu mai fi votaþi de cãtre cei care vor considera cã ºi
prin aceasta le va scãdea nivelul de trai.
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G.A. : Remarc totuºi cã în ceea ce priveºte tratatul cu Ucraina, colaborarea cu
preºedintele Constantinescu a fost decisivã. Chiar dacã criticaþi efectele decla-
raþiei sale de la Lisabona asupra puterii de negociere a Pãrþii române, eu cred cã
luarea de poziþie era aproape indispensabilã, pentru a putea face faþã presiunilor
interne. Mã îndoiesc cã MAE ar fi putut singur sã reziste acestor presiuni.

A.S. : Reiau aceastã idee : preºedintele a fost entuziasmat de strategia pe care
i-am propus-o. Sunt absolut convins ºi trebuie sã fiu onest cu el, a fost conºtient
de gravitatea declaraþiei pe care a fãcut-o. A fost conºtient de tot ce va urma. Dar,
cred eu, pe moment, în hotãrârea lui a contat mai puþin gândul la o strategie de
schimbare a politicii externe, cât nevoia de a nu-i fi umbritã prima ieºire în arena
internaþionalã printr-un atac virulent, aºa cum se pregãtea, într-adevãr, delegaþia
ucraineanã sã lanseze împotriva României. Oricum, în conºtiinþa publicã n-a
rãmas decât declaraþia de la Lisabona, subliniatã insistent de forþele pe care le-aº
numi anti-româneºti ºi anti-europene.

G.A. : Ar fi de amintit declaraþiile unor organizaþii precum Pro-Basarabia ºi
Bucovina. Un ºir lung de nume care au semnat împotriva tratatului28 . Unde mai
pui cã membri de frunte ai PNÞCD, în frunte cu Radu Vasile ºi Ionescu-Galbeni
au dat declaraþii împotriva „renunþãrii la drepturile istorice”. Cum aþi resimþit
toate reacþiile acestea ?

A.S. : Noi am avut contacte permanente cu Asociaþia Pro-Basarabia ºi Bucovina
ºi cu alte organizaþii asemãnãtoare. Simþeam chiar un sentiment de simpatie faþã
de mulþi dintre membrii lor, pentru cã îi puteam înþelege foarte bine. Tatãl meu
este nãscut lângã Cernãuþi, familia mea provine din Bucovina de Nord. Nu sunt
un om care poate trata cauza asta cu uºurinþã. Dar trebuie sã înþelegem cã astãzi
este o altã epocã. Altfel ne facem datoria faþã de þarã decât ºi-au fãcut-o bunicii
noºtri.

Despre aceasta am încercat sã vorbesc cu oamenii din Pro-Basarabia ºi
Bucovina. Ei ºi-au repetat tezele. Am socotit cã nu deþin monopolul adevãrului
ºi cã ei au tot dreptul sã-ºi expunã punctul de vedere, diferit de al meu.

G.A. : ªtiþi cã preºedintele Asociaþiei, d-l Lupan, s-a înscris în Partidul România
Mare29 ?

A.S. : ªtiu asta. Dar nu discut despre toþi ºi nu discut despre excese. Pot spune
cã, de bine de rãu, nu am avut aici o bãtãlie cu ei ; am avut doar o deosebire de
idei. Eu, cel puþin, nu am simþit-o ca o agresiune la adresa mea. Iar ei nu au jucat
atunci un rol esenþial, ci partidele politice. Personalitãþile publice de primã scenã.

G.A. : De exemplu ?

28. Cum au mai fost Liga Studenþilor, ASCOR º.a.
29. Adaug o notiþã recentã, privind hotãrârea Asociaþiei Pro Basarabia ºi Bucovina, din

2 martie 2000, „sã treacã cu încredere ºtafeta reintegrãrii naþionale Partidului România
Mare ºi preºedintelui sãu, Corneliu Vadim Tudor” (Lupta, nr. 311, aprilie 2000).
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A.S. : L-aþi dat chiar d-strã. Primeam declaraþii electoraly-correct 30 de la toate
partidele de guvernãmânt. Sã lãmurim încã o datã : partidul propriu, d-l Petre
Roman nu m-au sprijinit atunci. O excepþie a fost Victor Boºtinaru, preºedintele
Comisiei de Politicã Externã a Camerei Deputaþilor, care a fãcut declaraþii de
susþinere în numele partidului. Chiar ºi preºedintele Constantinescu, confruntat
cu acest val public, a fost puþin destabilizat ºi demobilizat ºi încerca sã dea
înapoi. Am avut discuþii destul de severe în aceastã privinþã, în primul rând
legate de semnarea tratatului pe care dorea s-o amâne ºi, apoi, mai ales cu
referire la ratificarea tratatului. Dar, pe de altã parte, el se afla într-adevãr în
capcana declaraþiei privind acele sacrificii istorice ºi nu putea chiar atât de uºor
sã se desolidarizeze de mine. De aceea ne-am luptat împreunã ºi dupã fiecare
bãtãlie câºtigatã împreunã, câºtiga ºi el în curaj. Încetul cu încetul, am reuºit sã
obþinem ceea ce cãutasem, inclusiv ratificarea pânã la Madrid.

Oricum, nu puteam sã nu ratificãm acest tratat ; nici nu trebuia sã dãm apã la
moarã celor care gândeau cã noi intenþionam un ºantaj. Asta era, de fapt, ceea
ce mulþi credeau : cã noi vom semna, dar nu vom ratifica, pentru a ºantaja pe
decidenþii de la Madrid. Or, eu am spus cã trebuie sã ratificãm tratatul tocmai
pentru a arãta cã noi nu l-am încheiat în lumina Madridului, ci în lumina inte-
reselor noastre naþionale. El a fost ratificat deºi, la un moment dat, apãruse ideea
cã „bine, îl semnãm, dar de ratificat s-o facem mai la toamnã, mai vedem noi.”

G.A. : Adicã niciodatã. Atunci a existat o fereastrã de oportunitate, din fericire
folositã. Dar care au fost reacþiile lumii diplomatice ?

A.S. : Satisfacþie ºi surprizã în acelaºi timp. Mi-au spus mulþi cã nu credeau cã
vom reuºi sã încheiem tratatul pânã în luna martie, aºa cum preconizasem. În
acelaºi timp, era surpriza faþã de atitudinea de moralitate internaþionalã pe care
o arãtasem. Nu încercam sã ºantajãm, nu încercam sã facem din chestiunea
aceasta un prilej de lãudãroºenie. ªi încã ceva : tratatul era important, dar faptul
cã noi îl bazasem pe principiile de politicã externã privind relaþiile româno-
-ucrainene, la care am fãcut referire ceva mai devreme, dovedea cã nu era o
chestiune de conjuncturã, ci de orientare politicã generalã. Chiar ºi astãzi, tratatul
acesta ºi cel cu Ungaria sunt mereu pomenite. Îndrãznesc sã spun cã dacã aº fi
rãmas ministru, tratatul cu Rusia de asemenea ar fi fost încheiat.

G.A. : Din punctul meu de vedere tratatul cu Ucraina este cea mai importantã
realizare a politicii externe din 1997. De fapt, din 1990 pânã la schimbarea
radicalã produsã de rãzboiul din Kosovo. Sunteþi de acord ?

A.S. : Parþial. Socotesc cã au fost mai multe momente importante. Îmi vine greu
sã fac o ierarhie atât de riguroasã.

30. Electoral-corecte ; Severin face aici o analogie ironicã cu formula political-correct, care
înseamnã „politic-corect” (cu privire la enunþuri sau atitudini), ºi care este reprodusã
deseori în formulare englezã.
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G.A. : Am în vedere nu numai importanþa, ci ºi complexitatea sa.

A.S. : Ca elemente de dificultate ºi complexitate, probabil cã este unul dintre
lucrurile cele mai dificile. Foarte dificilã a fost însã ºi obþinerea soluþiei de la
Consiliul European de la Luxemburg, care în fapt – deºi nu în cuvinte – ne
dãdea ºanse egale cu þãrile din primul grup ºi începea procesul de integrare
europeanã cu toatã lumea. Astãzi doar cuvintele – ambalajul – s-au schimbat.
Fiind zilele acestea la Bruxelles31, am avut prilejul sã mã întâlnesc cu amici
funcþionari ºi înalþi reprezentanþi ai Comisiei Europene care mi-au amintit cã, de
fapt, în anul 1999, la Helsinki, s-a adoptat formula pe care România o  pro-
pusese în 1997 pentru Luxemburg. Ar trebui sã fie o mare satisfacþie vãzându-se
cã pânã la urmã noi am avut dreptate. Sigur, pentru asta a trebuit sã se treacã
peste tragedia kosovarã.

Dar indubitabil, semnarea tratatului cu Ucraina a fost una din marile reuºite
ale anului 1997, mai ales dacã o punem nu în contextul summit-ului de la Madrid,
ci în contextul unei noi definiri a interesului naþional.

31. Discuþia a avut loc în luna martie 2000.
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5

Vecinãtãþi, strategii, controverse

Este un mister de ce în România nu se pot face
astfel de lucruri

G.A. : Este semnificativ pentru distanþa dintre ideile comune din aceºti ani ºi
ideile logic importante faptul cã strategia despre care aþi vorbit, pe care aþi co-
mentat-o pânã acum, nu a fost integrarea României în comunitatea Occidentului,
ci ideea de stabilitate în vecinãtatea apropiatã.

A.S. : Stabilitatea este un lucru bun. Vorbind despre stabilitate însã, mi se pare
mult mai important ceea ce aº numi „echilibrul dinamic al relaþiilor interna-
þionale”, faþã de cel static al relaþiilor internaþionale. Ultimul se bazeazã pe
nemiºcare, pe neschimbare, pe apãrarea unor drepturi câºtigate, spre deosebire
de echilibrul dinamic, care se bazeazã pe creaþie, pe dobândire de drepturi ca
urmare a iniþiativei în asumarea de rãspunderi, de obligaþii.

G.A. : Echilibrul static nici nu prea existã. Este doar numele pe care îl poartã un
mod de gândire simplificator.

A.S. : Dar politica noastrã externã cãtre aceastã cãutare a securitãþii statice a
mers mereu. Apãrarea dreptului câºtigat. Noi ne-am vãzut sacii în cãruþã cu mai
mult sau mai puþin merit din partea noastrã la un moment dat ºi am încercat sã
rãmânem aºa, pe loc, în timp ce toþi ceilalþi au evoluat. De aceea am refuzat
dezbaterile, de aceea am refuzat idei noi, am refuzat implicarea. Rezultatul este
cã am pierdut ceea ce am avut. Sau, în orice caz, ne-am pierdut liniºtea ºi am
amânat ºansa de a fi o þarã a modernitãþii.

Revenind însã la subiectul strategiei pentru NATO, este de remarcat cã stabili-
tatea ºi integrarea se leagã. Ideea a fost sã vedem ce îi intereseazã pe ceilalþi la
România. O chestiune accesorie acestei teze principale era cã nu poþi sã ceri
ceva spunând : ºtiþi eu sunt slab, neputincios ºi nu dau nimic. Dacã vrei sã ceri
ºi sã ºi þi se dea trebuie sã spui : eu sunt tare, sunt puternic ºi aceastã putere pe
care o pot arãta vã determinã pe voi sã-mi daþi ceea ce eu vã cer. Desigur, nu în
condiþiile în care dând, pierdeþi, ci în condiþiile în care dând, primiþi ceva în
schimb. Ceva care vã intereseazã.

Aceasta a fost, dacã vreþi, esenþa strategiei noastre pro-NATO. România putea sã
construiascã structuri de securitate regionalã care sã fie un semi-preparat de intro-
dus în mâncarea unui NATO extins ; putea sã creeze o vecinãtate prietenoasã
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unui NATO care se extinde ; putea sã creeze un centru de analizã, de evaluare ºi
de proiectare pentru stabilitatea într-o zonã în care NATO avea interese de
securitate. Alte lucruri ? Sã aibã o contribuþie militarã importantã la acþiunile
NATO. România ºi Polonia sunt singurele candidate care aveau ºi flotã, ºi aviaþie,
ºi forþe terestre. Celelalte þãri nu aveau flotã ºi multe dintre ele nu aveau forþe
semnificative de aviaþie. România mai beneficia, cel puþin la nivelul activelor, ºi
de capacitãþi de producþie ºi piaþã de desfacere pentru tehnicã militarã. Ceea ce,
de asemenea, nu era lipsit de importanþã.

Am fãcut inventarul acestor oferte româneºti ºi am constatat cã unele din ele
sunt „naturale”. În privinþa lor, livrarea se putea face, ca sã spun aºa, imediat :
cele legate de poziþia noastrã geograficã ºi de securitatea anumitor drumuri,
unul fiind drumul securitãþii energetice în zonã. Altele erau oferte pentru o
marfã virtualã : parteneriatul româno-maghiar ºi parteneriatul avansat româno-
-polonez. Ultimul ducea la trilaterala România-Ucraina-Polonia, precum ºi la
trilaterala România-Moldova-Ucraina. Este vorba despre vecinãtatea prietenoasã,
astfel ca NATO sã nu se extindã pânã la frontiera potenþialului inamic, ci pânã la
frontiera potenþialului prieten.

G.A. : D-le Severin, aþi spus un lucru care mi s-a pãrut foarte interesant ºi, cred,
original cu privire la parteneriatul strategic româno-ungar : dacã ne întrebãm ce
este mai importantã : relaþia cu Ungaria sau relaþia cu NATO, prima ar fi mai
importantã. Dar, dacã lucrurile ar fi acceptate ca atare, atunci mare parte din
energia naþionalã ar trebui dirijatã în acest sens. ªtiþi însã cã multe dintre
proiectele discutate cu Partea ungarã nu s-au realizat ºi nu se întrevede reali-
zarea lor nici pe termen lung. Mã gândesc la Fundaþia de tineret maghiaro-
-românã, gânditã dupã modelul franco-german  ; la construirea unei ºosele
Budapesta-Bucureºti, traversând Transilvania, stimulând activitatea economicã
nu numai a acestei regiuni, ci ºi a judeþelor moldoveneºti de graniþã.

Iatã, pe de altã parte, trilaterala Ucraina-Polonia-România. România nu a reuºit
sã avanseze în dezvoltarea raporturilor economice cu Ucraina ºi cu Polonia aºa
cum era de aºteptat. Tema ºoselei care pleca de la Gdansk…

A.S. : …ºi trecea prin Cernãuþi…

G.A. : …a rãmas pe hârtie. România nu a fãcut nici un pas concret în privinþa
asta. Ca urmare, în ce mãsurã credeþi d-strã cã strategia pregãtitã de Ministerul
Afacerilor Externe avea vreo relevanþã pentru guvernul României ? ªi atunci, nu
erau bilateralele ºi trilateralele doar construcþii virtuale, ideale, fãrã ºansa de a
se transforma într-o zi în politicã realã ?

A.S. : Pânã la un punct toate au început sã meargã. E drept, printr-un efort
extraordinar al Ministerului Afacerilor Externe care, în anumite situaþii, s-a
substituit altor ministere.

G.A. : De exemplu ?
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A.S. : De pildã, consolidarea parteneriatului nostru cu Polonia – ºi ca o
consecinþã, a trilateralei noastre cu Polonia ºi Ucraina – impunea executarea în
prealabil a câtorva mici obligaþii restante. Ele þineau de partea psihologicã a
acestei afaceri aºa cum, de pildã, Consulatul maghiar þinea de partea psihologicã
a relaþiilor româno-maghiare. Era vorba despre Casa de Culturã Dom Polski,
care aparþinuse tradiþional polonezilor ºi care se gãsea la Suceava, acum în
posesia unui foarte respectabil ansamblu folcloric românesc. Cu un mic efort,
acest ansamblu putea sã-ºi desfãºoare activitatea ºi în altã parte, polonezii
redobândindu-ºi vechea proprietate pe nedrept confiscatã. Sau era vorba despre
construirea unui drum de câþiva kilometri (10 sau 14 km), legând de ºoseaua
naþionalã sate locuite de minoritatea polonezã din România. O minoritate care,
de altminteri, nu a creat niciodatã o problemã pe care s-o gãsim în paginile
ziarelor. A mai fost vorba despre lichidarea unui cont de clearing între România
ºi Polonia. Acestea erau mãrunþiºuri dacã le raportãm la o politicã mare, la o
strategie de stabilitate sub-regionalã ºi la proiectul unei trambuline cãtre marele
nostru destin în cadrul NATO. Ele se puteau rezolva de cãtre un guvern normal,
responsabil ºi serios, în 24 de ore. S-au rezolvat (parþial) doar sub presiunea ºi
prin implicarea Ministerului Afacerilor Externe. Prefectul Sucevei, împreunã cu
alte persoane interesate, a venit în biroul meu ºi am stat împreunã sã redactãm
protocolul necesar rezolvãrii cazurilor care intrau în competenþa lui. Un director
din MAE s-a deplasat la Suceava ca sã discute acest protocol cu reprezentanþii
minoritãþii poloneze ºi reprezentanþii administraþiei locale. Orice român îºi dã
seama cã un telefon de la ministrul adecvat sau de la primul-ministru, dat la
judeþ, putea rezolva situaþia în 24 de ore.

Este un mister pe care va trebui sã-l dezlegãm : de ce în România nu se pot
face astfel de lucruri. Explicaþia cea mai rapidã pe care o pot da slãbiciunii
administraþiei noastre de a-ºi însuºi ideile mari ºi de a le aplica este aceea cã
oamenii din administraþie sunt implicaþi în furtiºaguri mici, în afaceri derizorii,
funcþionarii avându-se la mânã unul pe celãlalt ºi încercând sã lucreze în lumina
intereselor lor mãrunte. În nici un caz, în lumina unor mari viziuni de politicã
naþionalã.

În ceea ce priveºte guvernul ºi preºedinþia sau liderii politici, pot sã spun
foarte simplu cã nici unul dintre marii lideri naþionali nu mi-a dat vreun sprijin.
Toþi spuneau cã e bine, cã trebuie sã rezolvãm ceea ce e de rezolvat, cã de ce nu
se rezolvã, cã de ce nu se face, dar nici unul nu dãdea vreo dispoziþie unei
persoane concrete pentru a aduce lucrurile acolo unde trebuia. Nimeni nu voia
sã-ºi asume rãspunderea ca sã nu fie apoi, eventual, subiectul unui scandal
apãrut în toatã presa sau în opinia publicã, pentru cã s-a atins nu ºtiu ce interes
al unei gogoºerii care se afla în sediul Casei Poloneze ºi care – exemplul e
teoretic – era cauza ce fãcea ca nimeni sã nu se poatã atinge de imobilul
respectiv.
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Nu ne putem pune cu presa

G.A. : A propos de ceea ce înseamnã administraþie  : am avut ocazia sã vãd
funcþionari ai agenþiilor americane obsedaþi de respectarea întrutotul a politicii
Departamentului de Stat al SUA în cazul celor mai banale proiecte, care nu
depãºeau câteva mii de dolari. De pildã, Departamentul de Stat american
avea siguranþa cã oamenii sãi vor respecta, la 11.000 km distanþã, ceea ce la
Washington se decisese privitor la finanþarea activitãþilor în Serbia.

A.S. : Lucrurile se petrec acolo într-o ordine pe care eu aº numi-o fireascã. La
noi se produc într-o ordine complet nefireascã. Este limpede cã cineva trebuie
sã decidã într-o manierã coerentã profilul unei anumite politici ºi, în special, al
politicii internaþionale a României. La noi, chestiunea este ca nu cumva cineva
care pare sã aibã puterea sã devinã prea tare ºi sã submineze poziþia lui X sau a
lui Y, sau sã umbreascã imaginea lui Z. Preºedintele n-a intervenit ca sã susþinã
o anume decizie pentru cã era mai interesat sã manevreze între diversele partide
de guvernãmânt. Preºedintele partidului din care fãceam parte, Petre Roman,
nici el n-a intervenit în aceastã chestiune, pentru cã eventualul meu succes l-ar
fi putut pune în umbrã. Nu se gândea cã e succesul României, se gândea cã ar fi
vorba despre succesul meu.

G.A. : De ce invocaþi preºedintele ºi partidul când, de fapt, problema era una
internã a guvernului ?

A.S. : Absolut, dar din aproape în aproape ajungeam ºi la primul-ministru, care
nici el nu voia ca ministrul de Externe sã aibã o idee însuºitã de guvern ºi apoi
aplicatã. Chiar simplul fapt cã ideea putea veni de la un alt personaj din guvern
decât primul-ministru însemna, în mentalitatea noastrã, o diminuare a autoritãþii
primului-ministru. Ministrul Transportului, care trebuia sã se ocupe de drumuri,
al Finanþelor, care trebuia sã se ocupe de lichidarea contului de clearing se
considerau ºi ei afectaþi în capacitatea lor de a vinde indulgenþe, dacã ar fi fost
obligaþi sã ia decizii decurgând din politica externã a Ministerului Afacerilor
Externe. Aceasta era toatã chestiunea : cum ne poziþionãm unii faþã de ceilalþi,
cum reuºim sã arãtãm cã blocând o decizie importantã pentru stat suntem exact
aceia la care trebuie aduse peºcheºurile.

Sã fim lãmuriþi ! Aproape fiecare dintre aceºti miniºtri (eu nu spun cã toþi) de
aceea era acolo, ca sã atragã cât mai mari comisioane confidenþiale. Cât mai
mari afaceri pentru sine. Or, cum ar fi putut sã atragã afaceri pentru sine, când
el nu fãcea un drum pe unde voia, ci pe acolo pe unde propunea ministrul de
Externe ? Importantã nu era ideea în discuþie, important era cât aduce ea în
buzunarul unuia sau altuia.

G.A. : D-strã spuneþi aºa, d-le Severin : noi aveam o politicã externã croitã sã
promoveze interesele României, dar aceastã politicã externã s-a lovit de interesele
particulare ale celorlalþi membri ai Cabinetului. Vã asumaþi o afirmaþie „tare”.
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A.S. : Fiecare avea alte prioritãþi. Preºedintele avea prioritatea unor relaþii bune
cu toate partidele, pentru ca în felul acesta sã-ºi pãstreze ºansele electorale.
ªeful de partid avea prioritatea ca unul din miniºtri sã nu-l umbreascã pe el în
ochii partidului. Primul-ministru avea prioritatea ca unul din miniºtrii sãi sã nu-l
umbreascã în faþa celorlalþi miniºtri. ªi în fine, oricare dintre ceilalþi miniºtri avea
prioritatea ca sã transforme ministerul sãu într-o feudã pe care s-o conducã
precum un satrap, culegând toate avantajele morale, dar în primul rând materiale
din sistem. Îndrãznesc sã afirm, cu toate riscurile pe care mi le asum, cã de
aceea eu sunt ministrul de Externe cel mai „antipatic” din primul deceniu post-
-totalitar ºi singurul care a fost împins afarã aºa cum a fost împins. Pentru cã nu
eram implicat într-un asemenea sistem. ªi am vrut sã fac o politicã externã
româneascã. Nu una departamentalã sau a unui grup de interese – fie el din þarã
sau din strãinãtate –, ci o politicã româneascã. Lucrul a deranjat. Dacã nu ar fi
deranjat, nu aº fi fost silit sã plec din fruntea ministerului.

G.A. : Iarãºi o afirmaþie radicalã. Susþineþi : eu sunt ministrul care a fãcut politica
interesului naþional, ceilalþi n-au avut aceastã prioritate.

A.S. : Îmi asum aceastã afirmaþie. Cu singura menþiune : cã în timp ce unii au fost
total dezinteresaþi de interesul naþional, pentru alþii interesul naþional a existat ca
o chestiune secundarã ºi, în orice caz, dependentã de rezolvarea altor probleme.

Foarte onest vorbind, pentru preºedinte preocuparea pentru o imagine
pozitivã a României în lume ºi promovarea unor rezultate bune în politica
externã de care se simþea foarte responsabil au fost reale. Numai cã în momen-
tul în care preocuparea sa venea în contradicþie cu maºinaþiunile algoritmului
politic, când apãrea riscul de a pierde un anumit avantaj politic, în momentul
acela interesul þãrii trecea pe planul doi. Vã dau un citat, este cel mai bun, din
faimoasa noapte în urma cãreia mi-am dat demisia ºi în care preºedintele mi-a
replicat : „Din punctul de vedere al politicii externe, plecarea d-strã va fi o mare
pierdere, aceastã schimbare va crea mari greutãþi României. Dar nu ne putem
pune cu presa”.

Ce însemna aceasta ? Nu pot sã cred cã presa ar fi putut sã conducã, oricât
de criticã ar fi fost ea, la cãderea guvernului sau, ºi mai puþin, la cãderea
preºedintelui în cazul în care cu toþii ne-am fi luat rãspunderea solidarã de a
spune public un adevãr neplãcut. Nu uit cã presa este importantã ºi trebuie
respectatã. Chiar dacã ne face câteodatã viaþa insuportabilã, ea face întotdeauna
dictatura imposibilã. Însã, într-o democraþie puternicã, þara nu este condusã de
presã, ci de liderii politici aleºi de cetãþeni.

G.A. : Spuneþi, deci, cã preºedintele v-a sacrificat pentru a menþine relaþii bune
cu presa ?

A.S. : Bunele relaþii cu presa (din pãcate, vãd cã au fost pierdute între timp ºi
acelea), care însemnau ºi o viaþã politicã confortabilã, erau mai importante decât
garantarea interesului naþional. Desigur, oricare poate sã spunã astãzi cã „n-am
spus aºa ceva”. Eu zic : a spus, ºi cu asta am pus punct.
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A aspira cãtre statutul omului de stat

G.A. : Afirmaþi nici mai mult nici mai puþin : „Datoritã acestei politici am pierdut
ºi din punct de vedere material, ºi din punct de vedere politic…”.

A.S. : Material n-am pierdut…

G.A. : În sensul cã n-aþi devenit unul din marii beneficiari ai guvernãrilor31.

A.S. : Desigur cã nu sunt unul din îmbogãþiþii schimbãrii din România. Dar politic
am pierdut, aºa cum ºtiþi ºi cum am explicat. Am intrat în viaþa publicã pentru a
promova o cauzã. Atunci când stau pe margine în loc sã lupt eficient pentru ea,
cu instrumentele pe care le oferã puterea politicã, sigur cã sunt în pierdere.

G.A. : Aº veni, totuºi, cu un contra-exemplu. A existat un obiectiv de politicã
externã care a putut fi realizat numai datoritã solidaritãþii mai multor lideri
politici : tratatul cu Ucraina.

A.S. : Este absolut corect cã am beneficiat în anumite momente, ºi nu eu, ci
România, de solidaritatea unora dintre liderii ei. Ceea ce am spus se referã la o
tendinþã. Interesul naþional era important cu condiþia sã nu afecteze alte interese.
Exista o frãmântare menitã a armoniza diversele interese între ele. Factorii de
presiune erau însã prea numeroºi. Unul dintre factori era interesul propriu. Un
altul era un anumit simþ al onoarei ºi al responsabilitãþii în funcþia pe care cel în
cauzã o ocupã. Alt element de presiune era – nu-i aºa ? – nevoia de a obþine o
reputaþie de om de stat, de om politic abil ºi aºa mai departe. Hai sã ne uitãm,
câþi miniºtrii au reuºit – fac o parantezã rãutãcioasã, dar nu nerealã – sã-ºi
trimitã copiii sã înveþe în strãinãtate ? Mulþi. Nu din salariul sau indemnizaþia de
demnitar, ci datoritã faptului cã în strãinãtate aveau o bunã imagine. Strãinãtatea
credea cã aceºti oameni au fãcut lucruri de ispravã în România. Deci, iatã o
mulþime de interese întrepãtrunse, unele nobile, altele mai puþin ; unele legi-
time, altele mai puþin legitime ; unele de înþeles, altele mai puþin de tolerat. Vã
rog, însã, sã luaþi cele spuse aici cu toate nuanþele ºi excepþiile de rigoare.

Solidaritatea care s-a manifestat în cazul tratatului cu Ucraina a fost cât se
poate de realã. Eu nu vreau sã intru în prea multe detalii de culise. Însã aº putea
sã spun cã în momentul în care am venit cu tratatul parafat de la Kiev, nu a fost
aºa un mare entuziasm peste tot. Din nou, liderii politici din Opoziþie fãceau

31. Adrian Severin a fost inclus de cãtre Valerian Stan, când acesta era ªeful corpului de
control al primului-ministru, pe lista membrilor PD care ar fi beneficiat ilegal de imobile.
Ulterior, Valerian Stan a revenit, inclusiv prin declaraþii de presã, arãtând o atitudine care
poate fi surprinsã ºi din urmãtoarea formulare  : „Acestea îmi par a fi, aºadar, câteva din
chestiunile destul de clare legate de scandalurile care au implicat în ultimul timp PD
(un partid în care înþeleg tot mai bine ºi de ce oameni ca Adrian Severin au început sã
nu-ºi mai afle rostul)…”. (Valerian Stan, „Certitudini ºi dileme”, Cotidianul, 9.08.1999)
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scandal, fãrã nici un temei de altminteri. Îi invitasem la o discuþie anterioarã
parafãrii tratatului. Ei s-au plâns cã i-am invitat doar cu douã zile înainte. Cã
doar nu era sã fac altfel : într-o negociere nu trebuie sã ºtie toatã lumea care
sunt ultimele concesii pe care eºti gata sã le faci. I-am chemat pe aceºti oameni
ca sã le vorbesc. Aveam nevoie sã obþin un mandat minimal, nu unul maximal.
Nu sã mi se dea lecþii despre ce-am putea sã ne dorim, ci sã-mi indice linia
la care trebuie sã ne oprim, linia dincolo de care, cu orice risc, nu mai putem
face concesii.

G.A. : Îmi amintesc discuþia de la Ministerul Afacerilor Externe, cu întreaga
Opoziþie, cu 24 de ore înainte de parafare, la care am fost invitat…

A.S. : Eu nu v-am invitat atunci ca sã vã transfer rãspunderea mea, ci ca sã-mi
transferaþi opiniile d-strã. Nu v-am chemat ca apoi sã spun : ei sunt de vinã
pentru ceea ce se întâmplã, ei ºi-au dat acordul. Am fãcut o dezbatere pe
chestiuni care puteau fi discutate cu 24 de ore înainte, dar nu puteau fi discutate
cu o lunã înainte. Recunosc cã aveam nevoie de solidaritate. Dar era vorba
despre o solidaritate naþionalã, nu de una juridicã sau politicã. Trebuia sã
stabilim, cât de cât, consensul asupra a ceea ce vrem ºi ceea ce realist putem.
Altfel, ce sã spun, îmi cer scuze dacã generalizând comit un pãcat, dar niciodatã
în perioada despre care vorbim nimeni nu s-a sacrificat. Probabil cã au fost ºi
astfel de gesturi, dar eu nu-mi aduc aminte un exemplu concret. N-am vãzut nici
o persoanã publicã gata sã facã un sacrificiu adevãrat, cãci toate „sacrificiile”
care s-au fãcut au fost „cu asigurare”. Eu cred cã aceasta este diferenþa între
sacrificiul autentic ºi cel de ochii lumii. Evident, riscul trebuie sã fie calculat ºi
este o prostie sã te sacrifici degeaba. Sacrificiul fãrã risc nu este însã sacrificiu.

O sã spunã cineva : „Atitudinea dumitale nu este a unui om politic. Un om
politic încearcã întotdeauna sã-ºi ia asigurãri, sã nu intre în acþiuni care l-ar
putea elimina de pe scenã”. ªi are dreptate. Ei gândesc ca oameni politici sau,
unii, pur ºi simplu ca politicieni. Eu aspir cãtre altceva. Aspir cãtre statutul
omului de stat. Nu vreau sã spun cã este statutul pe care mi l-am ºi apropriat,
dar, cel puþin, am încercat sã mã apropii de el.

G.A. : Desigur, frumoasã aspiraþie. Dacã în politicã meandrele nu pot sã lip-
seascã, în politica de stat linia, direcþia ar trebui sã fie impecabilã. Dar sã
continuãm. Am vãzut cum aratã strategia dezvoltatã de România în raport cu
vecinãtãþile ei : parteneriatul strategic cu Ungaria, relaþia specialã cu Polonia,
tratatul cu Ucraina. Se mai poate adãuga ceva la cele enumerate pânã acum ?

A.S. : V-am vorbit despre elementele de strategie care se bazau pe poziþia noastrã
geograficã. Ne putem referi ºi la securitatea energeticã a regiunii. O idee era
transferul unei pãrþi din sursele energetice ale Mãrii Caspice prin România, dar
ºi realizarea unei reþele integrate de producere ºi distribuþie a energiei în zona
Europei de Sud-Est.
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G.A. : Aveþi în vedere relaþia specialã stabilitã cu Italia ?

A.S. : Aici a intrat ºi acel acord privind construirea unui pipe-line cu Italia. Am
fost chiar rugaþi de partea italianã sã facem sondajele necesare în zonã pentru a
vedea dacã toate þãrile de tranzit sunt dispuse sã coopereze la proiect.

Revin, însã, ca sã amintesc de exportul de securitate. Aº da douã exemple.
Primul din 1997. Este vorba despre implicarea noastrã în rezolvarea crizei de la
Belgrad legatã de rezultatele alegerilor locale. ªtiþi cã la Belgrad se crease o
adevãratã Piaþã a Universitãþii. Au fost luni de zile în care populaþia a demonstrat
în fiecare zi prin centrul capitalei, a ocupat unele pieþe centrale ca reacþie la
nerecunoaºterea de cãtre Miloºevici a rezultatelor alegerilor pentru primãria
Belgradului. Zoran Gingici a fost ales atunci primarul Belgradului ºi nu i se
recunoºtea mandatul. Situaþia a devenit explozivã. S-ar fi ajuns la deznodãminte
destul de rele dacã România ar fi dus atunci politica externã pe care d-l Pleºu a
dus-o în anii în care s-a maturizat conflictul din Kosovo. Am trimis imediat un
mesager la Belgrad, ca sã ia legãtura cu toate forþele politice. Acest mesager s-a
deplasat apoi ºi în þãri învecinate, cu probleme sensibile  : Croaþia, Bosnia-
-Herþegovina, Albania, pentru a sonda terenul, pentru a da sfaturi, arãtând în
acest fel cã România vrea sã-ºi joace atuurile. România a valorificat aºa-numitele
vechi relaþii de bunã-vecinãtate cu Serbia. Nu am fãcut acest lucru dintr-un act
de teribilism ºi fãrã sã consultãm pe cei care erau, ºi ei, direct implicaþi.

G.A. : Cine a avut iniþiativa negocierii cu forþele politice sârbe ?

A.S. : Ministerul de Externe. Ca ministru de Externe, am avut aceastã iniþiativã.

G.A. : Deci nu a venit de la sârbi ?

A.S. : Partea sârbã n-a ºtiut absolut nimic. A fost iniþiativa noastrã, a României.
L-am invitat pe ambasadorul Statelor Unite – pentru cã Statele Unite îºi asuma-
serã un rol important în zonã – ºi i-am comunicat cã intenþionãm sã facem un
asemenea demers exploratoriu. Voiam sã dãm ºi anumite sugestii, legate de
modul în care, democratic, se pot rezolva astfel de crize. Transmiteam ºi mesajul
nostru cã pe România se poate conta ca vecin prietenos, cu condiþia ca valorile
principiale în care ea crede sã fie împãrtãºite ºi respectate la Belgrad. De
asemenea, am întrebat dacã existã o posibilitate ca printr-un asemenea demers
sã facem ºi un serviciu celor pe care îi doream aliaþii noºtri occidentali.

A fost surprizã, pe moment, la ambasada SUA. Însã dupã douã sau trei zile
am primit rãspunsul printr-o notã neutrã în care, într-adevãr, am fost rugaþi sã
facem un demers ºi sã încercãm sã pricepem mai bine care este situaþia acolo. În
24 de ore am primit acordul guvernului sârb ca omul nostru sã meargã în Serbia.
El a putut sã se întâlneascã cu toatã lumea, inclusiv cu Opoziþia.

Ceea ce ar fi fost mult mai dificil pentru americani s-o facã sau, dacã ar fi
fãcut-o, nu cred cã ar fi reuºit cu aceeaºi discreþie. Americanii sunt pisica cu
clopoþei ºi pe oriunde se duc, ºoarecii sunt preveniþi ºi fug. Dupã aceea am avut
surpriza foarte plãcutã ca, în mai multe discursuri ale Secretarului de Stat sau ale
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altor demnitari americani, sã se menþioneze despre rolul, despre iniþiativa,
despre serviciul pe care România l-a fãcut în rezolvarea crizei de la Belgrad.
Puþinã lume ºi-a dat seama, la acea datã, de ce am primit noi acele mulþumiri.
Iatã o parte a strategiei noastre, care nu putea sã se bazeze pe „Bingo-ul
pro-NATO”, ci pe fapte concrete care sã demonstreze cã nu numai noi suntem
interesaþi sã intrãm în NATO, ci ºi NATO este interesat sã ne primeascã.

Al doilea exemplu este mai scurt, pentru cã este mai bine cunoscut : prompti-
tudinea cu care România s-a implicat în rezolvarea crizei din Albania. Aceasta a
însemnat o modificare a doctrinei noastre militare, aºa cum corect a fost evi-
denþiat, dar din pãcate critic, de cãtre PDSR la vremea respectivã. Am fost,
bineînþeles, criticat de toatã lumea, inclusiv de conducerea PNÞCD. Iar PD, ca
de obicei, m-a lãsat în off side. Când am luat iniþiativa sã participãm la forþele
UNPREDEP din Macedonia, sau sã participãm la forþele de menþinere a pãcii în
Cipru, arãtând cã ne asumãm o funcþie importantã în zona noastrã, am primit
critici din absolut toate pãrþile. De fiecare datã, cu ºmecherii  : „Am alãturi
preºedintele ?”, „ªtie ministrul Apãrãrii ?” Tot felul de manevre. Un an întreg,
în 1997, nu a fost zi de la Dumnezeu fãrã un scandal mai mare sau mai mic.

A veni sã strici pregãtirile

G.A. : Mai ºtiu un caz unde, dupã informaþiile pe care le am, reprezentanþii
României au jucat un rol semnificativ : reuniunea din Grecia din luna septembrie
1997. Grecii, la sugestia ruºilor, au promovat ideea unui fel de alianþã balcanicã
în care ruºii urmau sã joace un rol paternalist. Care ar fi amãnuntele ?

A.S. : Este vorba despre un interes pentru Balcani pe care Rusia nu l-a ascuns de
prea multe ori în istorie. Rusia încearcã, firesc, sã-ºi promoveze aceste interese
cât mai mult posibil. Pe de altã parte, în contextul relaþiilor încordate greco-turce,
Grecia a fost destul de puþin sprijinitã de SUA pentru a-ºi reglementa diferendele
ºi destul de puþin ascultatã în cadrul NATO. Ea a cãutat sã-ºi obþinã, natural, un
plus de sprijin din partea Rusiei. În aceste împrejurãri s-a ivit ºi criza rachetelor
cipriote. Guvernul de la Nicosia a anunþat cã va cumpãra un numãr de rachete
ruseºti ºi le va instala pe insulã. Evident, Turcia a sãrit în sus pentru cã se temea
de întãrirea capacitãþilor militare ale ciprioþilor greci. NATO s-a speriat de reacþia
turceascã, de o altã complicaþie ºi din nou Grecia, care susþinea interesele ºi
aspiraþiile ciprioþilor greci, s-a simþit prinsã în colþ dupã cum ºi Rusia ºi-a dat
seama cã pentru a întãri raporturile cu Cipru are nevoie de sprijin grecesc. Iatã
pe ce bazã, absolut raþionalã, s-a clãdit o anumitã simpatie a Greciei pentru
interesele ruseºti în Balcani. Atât timp cât SUA au apãrut ca fiind un sprijinitor
mai degrabã al Turciei decât al Greciei în disputele dintre acestea, ºi câtã vreme
SUA aveau un rol tot mai mare în Balcani, mai ales în urma implicãrii lor în
conflictele din fosta Iugoslavie (a se vedea în special Dayton-ul ºi Bosnia-
-Herþegovina), Atena ºi Moscova s-au regãsit pe o platformã comunã.
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G.A. : La care se adaugã tradiþia anti-americanã din Grecia, care nu mai poate fi
explicatã prin interese.

A.S. : La care se poate adãuga tradiþia anti-americanã, puternic evidenþiatã
în 1999, cu ocazia vizitei preºedintelui Bill Clinton la Atena. Ei bine, punând
toate acestea cap la cap, inclusiv fundamentalismul ortodox care se dezvoltã în
Grecia, spre disperarea multor democraþi, în special din Partidul Socialist, s-a
ajuns la convingerea cã este bine sã se facã un loc mai bun pentru Rusia în
Balcani. Se compensa, astfel, crescânda influenþã a SUA în Europa de Sud-Est.

Subliniez faptul cã prezenþa americanã în Balcani este o noutate introdusã în
politica internaþionalã a Statelor Unite de cãtre Administraþia Clinton. Administraþia
Clinton nu a trimis trupe nici în Coreea, nici în Vietnam, nici mãcar în Golf. În
Golf, prezenþa trupelor americane fusese decisã de Administraþia Bush, deci de
o Administraþie republicanã. Iatã cã preºedintele Clinton a decis sã se implice
mai mult în Balcani. Ceea ce prezintã o importanþã istoricã.

Pentru a contrabalansa aceastã prezenþã, Grecia credea cã este bine sã asigure
o intrare în joc, mai mult sau mai puþin echivalentã, pentru Rusia. Mai trebuie
adãugat cã, în argumentaþia pentru o mai pronunþatã prezenþã ruseascã în
Balcani, se adãugau ºi elemente precum faptul cã Statele Unite lansaserã Iniþia-
tiva pentru Cooperarea Sud-Est Europeanã, SECI, în timp ce Uniunea Europeanã
lansase, tot pentru aceastã regiune, programul Royaumont32 . Deci, ºi SUA, ºi
Uniunea Europeanã erau active. În schimb Rusia nu era nicãieri.

Amintiþi-vã cã, înainte de cãderea zidului Berlinului ºi prãbuºirea în 1991 a
URSS, Rusia se baza foarte mult pe alianþele din Balcani : cu Bulgaria, membrã a
Pactului de la Varºovia ºi cu România care, dupã pãrerea mea, nu este o þarã
balcanicã, dar este influentã ºi se aflã la limita Balcanilor. Toate acestea dispã-
ruserã. Rusia fusese lãsatã complet în afara proceselor politice din Balcani, pe
care le putea influenþa cel mult prin declaraþii fãcute de la distanþã.

Iatã, deci, care era coincidenþa de interese greceºti ºi ruseºti. Grecia a încercat
atunci sã creeze o conferinþã permanentã pentru cooperare balcanicã, la care sã
fie invitatã ºi Federaþia Rusã. Trebuie spus cã acþiunea aceasta a fost una destul
de temerarã, pentru cã impactul nu era moderat printr-o implicare simultanã, de
acelaºi tip, ºi a Statelor Unite, de pildã. La astfel de conferinþe balcanice erau
invitate ºi alte þãri, cu titlu de observator, cum ar fi Franþa sau Germania sau
chiar SUA, dar, în ceea ce priveºte Rusia, aceasta urma sã joace un rol nu perfect
definit, dar în orice caz, deloc lipsit de importanþã.

Decizia trebuia luatã în cadrul conferinþei ºefilor de state ºi guverne balcanice
din Creta. Era o primã întâlnire de acest fel ºi fusese prezentatã ca o reuniune
semi-formalã, mai mult cu caracter simbolic, ocazie ca statele prezente sã poatã
schimba între ele pãreri despre situaþia din zonã fãrã ca sã se angajeze la ceva

32. Este vorba despre iniþiativa primului ministru francez Edouard Balladur. A nu se confunda
cu Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, lansat dupã criza din Kosovo.
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concret. Conferinþa a fost în sine salutarã, întrucât a prilejuit o primã întâlnire
între prim-miniºtrii Greciei ºi Turciei, ambii prezenþi la Creta, ca ºi între miniºtrii
lor de Externe. Aºa s-au putut cunoaºte ºi aºa au putut fi deschise primele cãi de
dialog. Însã cunoºtinþa mea de mai multã vreme, ministrul de Externe grec
Pangalos, a intenþionat sã facã ºi altceva. De acest lucru mi-am dat seama imediat
ce am pus piciorul în Creta ºi am vãzut o pancartã pe care scria „Prima conferinþã
a ºefilor de state ºi guverne din þãrile cooperãrii balcanice”. Se intenþiona, drept
urmare, sã se þinã ºi o a doua conferinþã, ºi o a treia, adicã sã se instituþionalizeze
ceva. Iatã un lucru pe care noi nu-l convenisem înainte ºi de care oficial nu
fusesem avertizaþi. Am spus atunci cã nici ideile geniale privind Europa de
Sud-Est nu pot fi acceptate, cât ar fi ele de geniale, fãrã consultarea prealabilã a
României ºi fãrã acordul ei.

G.A. : Aþi spus cui ?

A.S. : Am spus celor care erau prezenþi acolo ºi în special partenerilor noºtri
greci. A propos de aceasta, o micã parantezã : deºi trebuia sã mergem împreunã,
d-l Ciorbea a venit cu o zi mai târziu la reuniune, întrucât a dorit sã viziteze un
portavion, undeva, prin Mediterana de Est. Dupã care a mai fãcut o micã excursie
la locurile sfinte. A venit cu o zi întârziere, când deja criza era depãºitã pentru cã
nimeni dintre cei prezenþi nu susþinea instituþionalizarea precipitatã a cooperãrii
cu Rusia. Nu aveam nimic împotrivã sã mai existe alte întâlniri de acest tip, dar
nu ca obligaþie, ci dacã exista o agendã serioasã pe care o puteam analiza. Fac
mãrturisirea cã m-am gândit dacã nu cumva d-l Ciorbea va ceda presiunii gentile
care se fãcea asupra noastrã. Este foarte greu la o asemenea întâlnire, când eºti
extrem de bine primit de gazde, eºti cazat în locuri superbe, ai atâtea semne de
delicateþe din partea celor care-þi oferã ospitalitate, sã vii sã le strici pregãtirile.
Cei care n-au simþit în conferinþele internaþionale o atare presiune probabil cã
nu înþeleg duritatea ei excepþionalã, dificultatea cu care poþi sã faci faþã tensiunii.
Nu e vorba cã cineva te brutalizeazã, nu e vorba cã cineva adoptã faþã de tine
atitudini neelegante sau ameninþãtoare, ci de faptul cã existã în noi un bun-simþ
care ne îndeamnã de multe ori, în asemenea condiþii, sã ne îndreptãm spre
direcþii care nu sunt ºi cele corecte.

Am avut o discuþie cu d-l Ciorbea în momentul în care a sosit. Am zis cã pânã
a venit dânsul lucrurile erau deja limpezite. Ne lãmurisem cum stãm ºi i-am spus
cã nu aveam nici un motiv ca sã subminãm cooperarea balcanicã ºi sud-est
europeanã. Trebuia chiar s-o susþinem, dar nu în aceastã formã precipitatã ºi
iniþiatã fãrã o consultare prealabilã a României. Nu puteam sã aderãm la o
formulã pe care nu o ºtiam dinainte, care nu ne fusese prezentatã dinainte ºi în
legãturã cu care nu ne expusesem punctul de vedere. D-l Ciorbea a marºat pe
aceastã linie ºi pot sã spun cã în atari condiþii am fãcut o echipã foarte bunã care
a condus nu la un eºec al conferinþei – pentru cã nu a fost un eºec –, ci la o
plasare a conferinþei într-un cadru de realism ºi moderaþie. Nu ne-am lansat în
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aventura invitãrii Rusiei într-o formulã organizatã pe care nu o putusem defini ºi
în care nu erau clare drepturile ºi obligaþiile pe care ºi le asumã. Mai mult, am
spus la vremea respectivã cã sigur, Rusia este binevenitã, dar þinând seama de
tradiþia relaþiilor ei cu þãrile balcanice, cu þãrile Europei de Sud-Est, este preferabil
sã rezolve întâi pe cale bilateralã problemele cu statele din regiune înainte de a
interveni într-un proces multilateral. Când spuneam lucrul acesta, aveam în
vedere ºi tratatul de bazã ruso-român, ale cãrui negocieri mergeau foarte greu ºi
fuseserã cvasi-îngheþate, pentru prima jumãtate a anului cel puþin.

Despre asta a fost vorba. ªi primul-ministru Simitis, ºi actualul ministru de
Externe Papandreu – atunci doar ministru adjunct de Externe – ne-au transmis
dupã conferinþã regretul pentru faptul cã printr-o manevrã cam bruscatã s-a
încercat punerea noastrã în faþa unui fapt împlinit. Cred cã aceste regrete au fost
sincere. Ele încercau sã marcheze ºi o delimitare faþã de persoana prea cutezã-
toare ºi prea vulcanicã a ministrului, în mod clar artizanul întregii afaceri.

Amuzamentul constã în aceea cã la ora încheierii conferinþei, dar înainte ca
rezultatele sã fie fãcute publice, a sosit ºi scrisoarea preºedintelui Elþîn, prin
care saluta iniþiativa noastrã de construire a structurii subregionale ºi accepta ca
Rusia sã devinã partener. Ceea ce, desigur, vorbeºte de la sine în legãturã cu
modul în care fuseserã pregãtite lucrurile ºi cu faptul cã intenþii atât de atent
disimulate nu puteau fi ºi foarte curate.

Eºti lider regional fãcând ceva, nu declarându-te
lider regional

G.A. : Nu existau oare pentru România capcane ceva mai elaborate ºi mai
complicate ? Mã gândesc la efortul american de a dezvolta iniþiativa SECI exact
în perioada în care se definitiva strategia extinderii Alianþei Nord-Atlantice.
D-l Shifter fãcuse un lung turneu în aceastã zonã. Îmi amintesc cã în 1996
diplomaþii de la Budapesta pãreau timoraþi de presiunea americanã ca Ungaria
sã ocupe un loc în SECI. Oficialii unguri se întrebau în ce mãsurã, asumându-ºi
rolul propus de americani, nu îºi periclitau aderarea la NATO. Ei se temeau ca
nu cumva SECI sã fie o variantã la extinderea NATO.

A.S. : Eu cred cã SECI nu a fost gânditã ca o alternativã la extinderea Alianþei. Ci
ca un proces complementar, favorabil pânã la urmã consolidãrii democratice ºi
securitãþii subregionale. Atingerea unor atari obiective era menitã sã diminueze
temerile americane potrivit cãrora extinderea NATO cãtre Europa de Sud-Est
însemna un pericol pentru vieþile soldaþilor americani, dar ºi pentru buzunarul
contribuabilului american. În acest proces s-a dorit includerea tuturor þãrilor
balcanice, dar ºi a celor care prin istoria lor au stabilit legãturi cu Balcanii.
Aceste þãri erau România, Republica Moldova, Ungaria ºi Austria. Din punctul
meu de vedere, Croaþia este o þarã balcanicã, cel puþin dacã avem în minte
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geografia ºi geopolitica, în ciuda aspiraþiilor de atunci ale preºedintelui Tudjman,
de a considera Croaþia ca þarã central-europeanã. România este, drept urmare,
net mai central-europeanã decât Croaþia33. Dar aici nu se punea problema unei
atitudini de superioritate a altor zone din Europa faþã de Balcani ºi a unei
aroganþe central-europene faþã de regiunea sud-dunãreanã, ci de a aduce împre-
unã þãri care trãiserã, într-un fel sau altul, împreunã. Nu trebuie uitat cã Buda a
fost paºalâc timp de peste 100 de ani. Viena a fost asediatã de turci, cu care
imperiul habsburgic s-a luptat secole întregi. Aceasta a asigurat þãrilor respective
o experienþã balcanicã ce nu trebuie ignoratã. Iatã motivul pentru care s-a
încercat aducerea în Iniþiativa Sud-Est Europeanã ºi a unor þãri care nu aparþineau
Balcanilor.

Nu mai puþin important de reþinut este cã în aceastã iniþiativã trebuia sã
participe ºi a participat ºi Italia care nici pe departe nu este o þarã balcanicã –
nimeni nu se îndoieºte de asta –, dar care a avut o istorie legatã de Balcani, a
avut ºi are interese în Balcani, are o cunoaºtere a Balcanilor ºi influenþã în
Balcani, ca ºi România. O þarã ca Ungaria s-a temut însã cã situarea ei în grupul
celor care trebuiau sã se ocupe de securitatea sud-est europeanã o va rupe de
grupul þãrilor central-europene în legãturã cu care Uniunea Europeanã ºi NATO
luaserã de timpuriu decizia de a fi integrate în civilizaþia occidentalã, aproape cu
orice preþ. Era, dupã pãrerea mea, efectul inerþial al mentalitãþii de bloc, care a
vãzut extinderea, în primul rând ºi înainte de orice, drept o deplasare a frontierei
Europei „libere”, occidentale, cãtre Est prin înglobarea unui nou grup de þãri de
primã linie. Astfel, Germania nu ar mai fi fost o þarã de linia întâi, ci urma sã aibã
la estul ei numai aliaþi. Ungaria, care nici mãcar nu avea graniþã comunã (mai
ales ca urmare a complicaþiilor slovace) cu vreuna dintre þãrile central-europene
cu vocaþie la imediata integrare în NATO se temea sã nu-ºi piardã statutul pe
care îl avea împreunã cu Polonia ºi Republica Cehã.

Iatã motivul pentru care Budapesta s-a ferit ca dracu’ de tãmâie sã se implice
în SECI. Însã, încetul cu încetul – deºi nici astãzi nu este foarte entuziastã –,
Ungaria a reuºit sã se adapteze ºi sã se acomodeze cu rolul ei în cadrul SECI. Eu
pot sã înþeleg cã Ungaria nu se simte foarte atrasã de rezolvarea problemei
sud-est europene. Ea nu are nici resursele necesare pentru rezolvarea lor ºi, afarã
de cei 100 de ani aflaþi sub ocupaþie turceascã, nu a fost niciodatã într-o legãturã
atât de solidã cu zona. ªi niciodatã foarte influentã în zonã.

G.A. : Înþeleg cã d-strã consideraþi cã procesul SECI venea în întâmpinarea
României ?

33. Simt nevoia sã notez cã disputa privind plasarea geograficã a unei þãri sau a alteia este
puþin relevantã. Relevantã cu adevãrat rãmâne situarea þãrii în anumite cadre de civilizaþie
ºi, prin aceasta, capitalul ei în raport cu procesul de anvergurã istoricã reprezentat de
extinderea ºi adâncirea structurilor europene ºi euro-atlantice. O datã cu sfârºitul „erei”
Tudjman, Croaþia pare sã se îndrepte rapid spre împlinirea standardelor de solidaritate cu
comunitatea democraþiilor prospere de pe continent.
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A.S. : Eu am fãcut urmãtoarea declaraþie pe care am repetat-o în permanenþã :
România nu este o þarã balcanicã. Nici din punct de vedere geografic, nici din
punct de vedere geopolitic, nici din punct de vedere cultural. Asta se vede
imediat, dacã se face o cãlãtorie în sudul Dunãrii. Nici din punct de vedere
economic nu suntem legaþi ombilical de Balcani. Evident, dacã se poate face
comerþ acolo, e foarte bine, dar nu este vorba despre interesul nostru vital. Aº
spune chiar ºi altceva : faptul cã noi nu avem nici un fel de litigii cu þãrile din
Balcani, dar avem sau am avut litigii cu þãrile Europei Centrale demonstreazã cã
ultima este zona noastrã de interese. Lipsa de rivalitate cu Europa balcanicã
demonstreazã tocmai faptul cã România nu-i aparþine. La o adicã, se poate lãsa
pãgubaºã de prezenþa în aceastã zonã. Nu este însã mai puþin adevãrat cã
legãturile României cu respectiva zonã sunt extrem de puternice. Din diverse
motive, mai puternice decât cele ale Ungariei.

Dar, dacã România nu are interese vitale, are totuºi interese rezonabil de
importante în Balcani. Ca þarã-punte între Europa Centralã ºi Europa de Sud-Est,
România are ºi rãspunderi internaþionale în regiune. Cel puþin rãspunderi pe
mãsura intereselor sale privind pacea ºi securitatea balcanicã. Stabilitatea balca-
nicã, o datã stricatã, a exercitat o influenþã negativã asupra României. Din aceste
motive România este interesatã în pãstrarea unei regiuni balcanice stabile,
prospere. De aceea ea trebuie sã-ºi joace rolul, adicã sã se implice în apãrarea
stabilitãþii Balcanilor ca reprezentant al Europei Centrale ºi, pe aceastã cale, al
Europei Occidentale ºi al SUA.

Atunci când am avut, în decembrie 1997, întâlnirea la Hotelul Astoria din
New York, cu d-na Albright ºi cu toþi miniºtrii de Externe ai þãrilor SECI, am
venit cu ideea sã mãrim coerenþa în cadrul SECI ºi sã creãm un centru permanent
la Bucureºti. Un centru de contact ºi de informare, un fel de dispecerat de idei
ºi de informaþii care sã permitã o activitate cvasi-permanentã ºi o anumitã dina-
micã în interiorul SECI. Am spus cã acest centru nu trebuie sã fie mare, nu
trebuie sã fie costisitor. Nu e vorba de o instituþie giganticã, ci de un fel de cutie
poºtalã. Dar o cutie poºtalã a þãrilor SECI era importantã ca sã sporeascã ºi
conºtiinþa acestor þãri cã au ceva de fãcut împreunã. Plasarea sa la Bucureºti
putea sã dea, de asemenea, un sentiment de confort, pentru cã aici avem acelaºi
fus orar ºi nu trebuie sã se aºtepte ziua care se va naºte peste ºapte ore la
Washington pentru a comunica o ºtire. D-na Albright a fost surprinsã pe moment
de idee, dar colaboratorii au liniºtit-o spunându-i cã este una foarte bunã. Drept
pentru care a îmbrãþiºat-o fãrã ezitare. Toate celelalte þãri prezente, luate repede,
au spus „da, sigur, e în regulã.”

Din pãcate, dupã plecarea mea, aceastã chestiune a fost mai puþin urmãritã
de România. Þin minte, m-am întâlnit a doua zi dupã discuþia de la Hotelul Astoria
cu ambasadorul american la ONU, care era ºi preºedinte al Consiliului de
Securitate, d-nul Richardson, prezent la întâlnirea cu d-na Albright. El mi-a spus :
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„Am râs extraordinar, gândindu-mã ce abil ministru de Externe are România,
când aþi explicat cã va fi doar o cãsuþã poºtalã la care se vor primi, trimite ºi
redistribui scrisorile cu activitatea SECI. Îmi dau seama cã cel care are o  ase-
menea cãsuþã poºtalã controleazã, de fapt, întregul proces. Luându-vã aceastã
obligaþie este limpede cã faceþi un pas important pentru ca România sã devinã
într-adevãr un lider în cadrul SECI. Mai ales cã puteþi”, comenta d-l Richardson,
„sã bãgaþi în cãsuþa poºtalã ºi ideile d-strã, nu numai cele primite de la alþii”.

Acesta este modul de a fi lider regional : asumându-þi rãspunderi, fãcând
ceva, nu declarându-te astfel. Fãcându-i pe alþii sã aibã nevoie de serviciile tale,
nu spunând cã tu eºti cel mai deºtept. Din pãcate, acest proiect nu a mai fost
urmat în 1998, el fãcând probabil parte dintre proiectele considerate utopice de
cãtre succesorul meu, d-l Pleºu. Ca de obicei, guvernul, fãrã impulsionãri de la
ministerul care a avut iniþiativa unui anumit proiect, nu a catadicsit sã facã abso-
lut nimic. Cei care, însã, au fost serioºi ºi s-au þinut cât de cât de ideea respectivã
au fost tot americanii. Confruntaþi cu pasivitatea pãrþii române, au preluat iniþia-
tiva restrângând-o tematic, dar dezvoltând-o în plan organizatoric. Aºa s-a nãscut
Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate în Balcani la Bucureºti.

Poate cã tocmai având în vedere aceastã istorie, Statele Unite au sugerat ºi
coordonatorul SECI din Europa, d-l Eberhart Busek a propus ºi a insistat ca
România sã mã numeascã coordonator naþional al SECI, dupã ce nu am mai fost
ministru de Externe. Ideea a fost transmisã ºi d-lui Pleºu ºi acesta a susþinut-o.
Pânã la urmã, americanii au afirmat cã pentru promovarea unui asemenea plan
este nevoie de un fel de ministru de Externe al SECI, funcþie pe care aº fi putut-o
„prelua”, urmând sã merg în þãrile din zonã ºi încercând sã susþin proiectele
specifice. Chestiunea s-a rezolvat în stilul românesc : s-a zis „da” propunerii
americane, dupã care nu mi s-a dat absolut nici un sprijin, probabil în ideea cã
ar fi trebuit sã-mi finanþez eu însumi deplasãrile în strãinãtate sau activitãþile din
România legate de misiunea amintitã. Ba chiar, atunci când am încercat sã-mi
iau mai în serios treaba ºi sã solicit o coordonare între factorii responsabili, când
am încercat sã mã întâlnesc, de pildã, cu secretarii de stat implicaþi care nu se
înþelegeau deloc între ei ºi sã-i aºez la aceeaºi masã, aceºtia au fost încurajaþi din
toate direcþiile – ºi de guvern, ºi de aparatul prezidenþial – sã nu mã bage în
seamã. Drept pentru care oamenii au ºi procedat în consecinþã, pentru cã îºi
respectau mult mai mult propria comoditate ºi propriile interese. Aºa s-a redus
la un rol simbolic întreaga mea activitate.

De fapt, pentru cã nu puteam fi ºi parlamentar ºi coordonator executiv, a fost
numit ºi un coordonator naþional din MAE, iar eu am fost numit reprezentant
personal al preºedintelui pentru SECI. Nu am reuºit niciodatã sã vorbesc cu
preºedintele României despre aceastã împuternicire  ; niciodatã nu a anunþat-o
public. Ea a fost consacratã printr-o Hotãrâre de guvern ce mi-a fost adusã la
cunoºtinþã de MAE ºi în baza cãreia am lucrat o vreme, aproape singur, ca un fel
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de intermediar prestator de bune oficii între responsabilii americani ºi cei din
România sau din alte þãri participante la SECI. Am fãcut tot ce am putut în atari
condiþii ºi cred cã am fost util într-o anumitã mãsurã.

Este interesant, în context, cã atunci când preºedintele a fãcut în 1998 prima
vizitã oficialã a unui preºedinte postcomunist român la Washington, o vizitã
pentru care eu lucrasem ºi pe care o pregãtisem înainte, nu a crezut de cuviinþã
sã mã invite sã-l însoþesc, deºi eram ºi co-preºedinte al Comisiei de Acþiune
Româno-Americane ºi împuternicit prezidenþial pentru SECI. Mi s-a spus cã
d-l Pleºu dãduse semne de gravã indispoziþie la orice fel de prezenþã a mea în
orice delegaþie prezidenþialã.
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6

Seducþia capitalelor occidentale :
Italia

Nu am avut nici un fel de prejudecãþi

G.A. : Noi am început discuþia despre NATO, iar tema aduce în prim plan, pentru
opinia publicã, marile capitale occidentale. Dar pânã acum am avut doar discuþii
despre bilaterale, trilaterale, prioritãþi regionale, strategii balcanice. Haideþi sã
trecem ºi la relaþiile cu marile capitale. Sã începem cu Italia, un subiect puþin
discutat deºi, dupã câte cunosc, este unul din marile succese ale politicii externe
din timpul mandatului d-strã.

A.S. : Sunt trei subiecte despre care trebuie sã vorbim : Italia, despre care aþi
amintit, Germania ºi, desigur, Statele Unite. Strategia noastrã nu putea sã excludã
acþiunea în marile capitale, este indiscutabil.

Aº aminti, în plus, douã iniþiative tactice : o vizitã a preºedintelui Constantinescu
la Bruxelles, pentru a lua legãtura cu toþi liderii europeni ºi euro-atlantici prezenþi
acolo, cu instituþiile, cu reprezentanþii NATO, ai Uniunii Europene ºi ai Uniunii
Europei Occidentale, ai tuturor celorlalte organizaþii mai importante ºi realizarea
unei Cãrþi albe privind integrarea României în NATO, de fapt, pledoaria noastrã
pentru NATO.

La acestea s-au adãugat acþiunile bilaterale de persuasiune în fiecare dintre
principalele capitale europene ºi euro-atlantice. Secretarii de stat au trebuit sã
ajungã în toate aceste capitale, fiecare pe traseul lui, de cel puþin câteva ori, ca
sã promoveze argumentele noastre de integrare pe baza Cãrþii albe. Am orga-
nizat ºi o navetã parlamentarã. Am creat o serie întreagã de ambasadori onorifici
pentru NATO. Dintre ei, o personalitate influentã ºi fascinantã, cel care de curând
ne-a pãrãsit, Ion Raþiu. Avea felul lui de a se manifesta în lumea aceea pe care o
cunoºtea foarte bine. Nu se simþea în largul sãu în toate þãrile NATO, dar în cele
în care se simþea, a cãlãtorit. Un alt tip de personalitate, dar cu multe calitãþi
pentru o astfel de misiune, a fost un alt regretat om politic ºi jurnalist, Radu
Budeanu. Am solicitat serviciile unor parlamentari abili în acest domeniu, fãrã
sã mã uit cã este vorba de Opoziþie sau de Putere. Ion Mircea Paºcu este unul
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dintre ei34 ºi, last but not least, am apelat ºi la serviciile Regelui Mihai cãruia i-am
sugerat sã facã un turneu nu numai în capitalele monarhiilor europene, ci ºi în
capitale ale unor state-republici. În fine, nu am avut nici un fel de prejudecãþi în
aceastã privinþã, de nici un fel, de nici o culoare.

Am organizat, am încercat sã organizez în toate þãrile vizate ori vizite ale mele,
ori vizite ale preºedintelui împreunã cu mine. Ce n-am organizat, nu am crezut
cã trebuie organizat ºi am rugat sã se opreascã, a fost avalanºa miniºtrilor români
care nu mai puteau sã stea prin Bucureºti ºi se tot duceau ºi abordau problema
NATO fãrã sã întrebe Ministerul de Externe, fãrã sã se coordoneze cu noi, cãlcând
în toate strãchinile cu putinþã.

G.A. : Aveþi ºi un campion, dupã câte cunosc eu.

A.S. : Sunt mai mulþi campioni. Nu ºtiu pe care-l ºtiþi d-voastrã.

G.A. : Alexandru Herlea, desigur.

A.S. : Aa…, Alexandru Herlea ! Nu mã gândeam la cazurile patologice. Aveam în
vedere Agricultura, Sportul, Finanþele… Nu exista minister care sã nu se ducã sã
abordeze problema NATO creând o stare de prea-plin, de respingere, de saþietate
la interlocutorii noºtri, care deja fugeau de români, cu sentimentul cã ei numai
despre asta vor vorbi.

Deci avusesem trasee, avusesem personalitãþi care trebuiau sã meargã, pentru
care era calculat ce ºi cât sã spunã, câtã presiune sã creeze. Toate celelalte
iniþiative de care nu am fost niciodatã prevenit, pe care am încercat sã le opresc,
au fost în zdrobitoarea lor majoritate contraproductive. Iar acest tip de abordare
a culminat cu prezenþa intempestivã a primului ministru la reuniunea Consiliului
Permanent NATO unde trebuia sã meargã, potrivit uzanþelor, ministrul de
Externe. În ultimul moment am înþeles cã s-a decis la BCCC al PNÞCD ca nu
cumva un ministru al PD sã adune prea mult capital politic din promovarea
aderãrii României la NATO.

O parantezã : regele Mihai, ca ambasador
al României

G.A. : Daþi-mi, vã rog, voie, sã fac o parantezã. Pentru cã aþi adus aminte de
Regele Mihai, ar trebui sã vã amintesc cã ªerban Orescu vã reproºeazã lipsa de
eleganþã în relaþiile cu Regele Mihai întrucât l-aþi fi „convocat” la sediul MAE
unde, regele, firesc, nu a venit35. Un rege nu se convoacã. Aveþi ceva de spus pe
marginea acestui reproº ?

34. Dupã informaþiile mele, Ion Mircea Paºcu fusese declarat persona non grata în Statele
Unite, înainte de revoluþie. O datã cu obþinerea unor demnitãþi de stat, aceastã interdicþie
nu a mai funcþionat.

35. Liviu Vãlenaº, Eºecul unei reforme 1996-2000. Convorbiri cu ªerban Orescu, Ars Longa, 2000.



75SEDUCÞIA CAPITALELOR OCCIDENTALE : ITALIA

A.S. : Eu cred cã d-l Orescu – pe care îl stimez foarte mult – ºi interlocutorul sãu
vorbesc despre lucruri pe care le-au auzit pe undeva. Ori le imagineazã.

G.A. : Susþineþi atunci cã termenul „convocare” nu a existat în declaraþia d-strã ?

A.S. : O, nici vorbã de aºa ceva ! Nici vorbã de aºa ceva ! Istoria e cu totul alta. Eu
sunt acela care, împreunã cu Valeriu Stoica, am promovat în guvern hotãrârea
de „restituire” – dacã acceptaþi acest cuvânt – a cetãþeniei fostului monarh. A trebuit
sã gãsesc la vremea aceea soluþiile politico-juridice – nu doar juridice – pentru
rezolvarea unor probleme delicate. Reprezentând un partid social-democrat, nu
puteam fi bãnuit de subiectivisme monarhiste.

G.A. : De ce spuneþi „probleme delicate” ?

A.S. : Nu vreau sã intru în detalii. Istoricii vor gãsi probabil stenogramele din
ºedinþele de guvern în legãturã cu primirea regelui, la sosirea sa pentru prima
datã în România ca cetãþean român. În aceste discuþii, cunoscuþii monarhiºti au
fost cei mai reticenþi.

G.A. : Exemple ?

A.S. : Nu vreau sã dau exemple. Stenogramele pot proba foarte interesantele
luãri de poziþie care arãtau temerea celor care altminteri se declarau monarhiºti
sau reprezentanþi ai unor partide monarhiste, faþã de un posibil scandal. Nu vã
mai vorbesc despre discuþiile interminabile, în legãturã cu numele pe care
trebuia sã-l trecem pe paºaport ºi reticenþa celor care în public dãdeau declaraþii
în cu totul alt sens. În calitate de ministru de Externe, le-am cerut funcþionarilor
mei sã caute undeva ºi sã gãseascã certificatul de naºtere al regelui, pentru cã,
aºa cum orice cetãþean are în paºaport sau în buletinul de identitate trecut
numele de pe certificatul de naºtere, aºa ºi regele trebuia sã aibã acelaºi nume.
Astãzi, în paºaportul sãu apare exact numele din certificatul de naºtere. Mihai,
fãrã nume de familie.

Iatã lucruri pe care d-l Orescu nu avea cum sã le ºtie. Se punea ºi problema
tipului de paºaport pe care urmeazã sã-l primeascã regele. Am spus cã, fiind
vorba despre un cetãþean fãrã demnitãþi publice, ar urma ca regele sã primeascã
un paºaport obiºnuit. Însã îl puteam invita pe fostul suveran sã devinã amba-
sador al României în acþiunea pentru integrarea noastrã euro-atlanticã. Iar pe
baza acceptãrii acestei misiuni de onoare în favoarea þãrii sale, îi puteam oferi ºi
paºaport diplomatic.

În 24 de ore, prin aceastã formulã, am transformat paºaportul obiºnuit
într-unul pe mãsura rangului sãu. ªtiþi d-strã cã nimeni n-a vrut sã se ducã sã-i
înmâneze regelui paºaportul ? ªi cã acest lucru l-a preluat, pânã la urmã, o
persoanã din Ministerul Afacerilor Externe – pe care nu vreau s-o numesc ?
Despre care mulþi vor putea spune cã este prãfuit ? A fost singurul care a avut
îndrãzneala sã zicã : „Daþi-mi mie paºaportul, mã duc eu ºi-l înmânez”.

Când s-a întors acest ambasador la minister, mi-a spus : „Totul a fost perfect,
d-le ministru”. L-am întrebat, cum a procedat. „Pãi”, zice, „m-am suit în avion,
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m-am dus la rege ºi am întrebat : Majestate, acesta este paºaportul d-strã, nu ?”.
Ceea ce domnii monarhiºti n-au vrut sã facã.

Dupã ce regele a acceptat misiunea de ambasador, am dat o circularã tuturor
ambasadelor noastre, în care am explicat gestul. Tuturor ambasadorilor. Este
una din telegramele în care am intervenit pe text cu mâna mea pentru a-i da
acea încãrcãturã afectivã care credeam cã trebuie transmisã ambasadorilor ºi
consulilor noºtri în strãinãtate. Se spunea cã regele trebuie invitat în ambasade.
Am ºi convenit mai târziu, cu regele, sã facã vizite la reprezentanþele noastre din
toate þãrile unde se duce. Mi-a fãcut o plãcere extraordinarã sã citesc telegramele
prin care diverºi ambasadori fãceau reportajul acestor vizite.

G.A. : De ce fusese, însã, nevoie de acel drum, pentru înmânarea paºaportului ?

A.S. : Pentru cã nu a putut fi înmânat la minister. În contextul amintit, fãcusem
invitaþia – aºa cum o fãcuse ºi preºedintele Constantinescu, pentru a-l primi
pe Regele Mihai la Cotroceni – sã îi prezentãm corpul diplomatic român la
Ministerul Afacerilor Externe. Nici pe departe nu se pune problema cã „l-am
convocat”. Ci, pur ºi simplu, l-am invitat. Am agreat personal cu regele acest
lucru. Cu el, nu cu aºa-zisa „Casã Regalã”, formatã din tot felul de personaje pe
care nu vreau sã le caracterizez, din respect pentru Regele Mihai. Ideea era sã
scoatem tot corpul diplomatic român ºi sã îl prezentãm regelui, care urma sã
fãcã o vizitã la Ministerul de Externe. Cu acest prilej, în discuþia separatã pe care
am fi avut-o, doream sã-i înmânez paºaportul diplomatic. Regele devenea un
adevãrat ambasador al României, într-o misiune de importanþã istoricã pentru
þarã. Era o formulã pe care regele o acceptase.

La vremea aceea, la cabinetul meu lucra o monarhistã declaratã, care era
Gilda Lazãr. Cea mai mare parte a legãturii cu Casa Regalã a fost întreþinutã prin
Gilda Lazãr. Fiecare poate sã spunã ce doreºte despre ea, însã nu cred cã se
poate pune la îndoialã entuziasmul sãu promonarhist. Doi factori au fost cei
care au perturbat acest program. Un factor a fost Palatul Cotroceni, care a
considerat cã regele nu poate sã treacã pe la Ministerul de Externe înainte de a
merge la ei. Drept pentru care, desigur, am acceptat fãrã nici un fel de discuþie
rocada în program. Apoi s-a încercat, împreunã cu anumite persoane din antu-
rajul apropiat regelui, sã se elimine orice fel de contact între rege ºi diplomaþii
români. Aºa se face cã întâlnirea a fost contramandatã. Atunci, þin minte, Gilda
Lazãr s-a dus la Palatul Elisabeta, în stilul ei cam energic ºi uºor intempestiv, ºi
a luat legãtura direct cu regele. Regele i-a spus cã evident nu este nici o
problemã, nici nu ºtia, nici nu fusese anunþat cã din programul sãu se scosese
întâlnirea de la Ministerul Afacerilor Externe. Numai cã, la ora unu noaptea,
cred – interesant cã la unu noaptea încã mai rãspundeau unii la telefon, din
Ministerul Afacerilor Externe – mi-a venit de la regretatul domn Antoniade, ºeful
Casei Regale – spun : „regretatul domn Antoniade” pentru cã aºa se spune despre
cei care au decedat – ºtirea cã din nou s-a contramandat vizita.
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Dupã aceea iarãºi s-a intervenit, iarãºi regele a zis cã vrea sã vinã, ceea ce mi
se pare cã era un act extrem de frumos. Nu puteam sã aducem la Palatul Elisabeta
diplomaþii români cu autobuzul, ca în excursiile organizate altãdatã de sindicate.
Dar iatã cã pânã la urmã regele n-a mai venit la Ministerul Afacerilor Externe.
Noi fuseserãm pregãtiþi, împreunã cu presa ºi cu diplomaþii, sã-l întâmpinãm.
Totul fusese organizat frumos.

Am primit în schimb un telefon în care mi s-a spus cã regele nu mai vine, dar
cã mã primeºte pe mine în audienþã la nu-ºtiu-ce orã. Am declinat aceastã
onoare, considerând cã nu are absolut nici un fel de rost sã intru în jocurile unor
persoane care întinau, dupã pãrerea mea, imaginea unei personalitãþi importante
în istoria României. ªtiþi care a fost finalul poveºtii ?

 G.A. : Nu. Nu vãd de unde l-aº ºti.

A.S. : Finalul a fost un telefon, pe care l-am primit din partea unei alte persoane
apropiate regelui. Ea a exprimat regrete, în spatele cãrora am înþeles, evident,
adevãrate scuze pentru maniera neelegantã în care niºte persoane fãrã autoritate
din anturajul familiei regale au tratat instituþia care reprezenta diplomaþia româ-
neascã. Mi s-a spus : „Nu este vorba despre nimic altceva, dar Majestatea sa are
onoarea sã vã invite sã luaþi dejunul împreunã, înainte de a pleca din þarã”.

Am fost invitat atunci sã iau masa împreunã cu regele Mihai. O singurã
condiþie am pus, pentru a accepta aceastã invitaþie : ca niciunul dintre consilierii
care se pretaserã la jocul penibil pe care l-am descris înainte sã nu participe la
masã. ªi sã fie efectiv o întrevedere privatã, între rege ºi ministrul Afacerilor
Externe al României. Au mai participat doar avocatul casei regale ºi cunoscutul
analist britanic, Johnatan Eyle. A fost o întâlnire excepþionalã, dacã mã gândesc
la profunzimea discuþiei ºi la cãldura cu care ne-am întreþinut cu toþii. O discuþie
pentru mine memorabilã ºi care aratã natura exactã a raporturilor mele cu regele
Mihai, ale cãrui merite în acþiunea noastrã de integrare în NATO sunt indis-
cutabile – ºi pe care întotdeauna le-am recunoscut cu multã bucurie. (Mi-ar face
plãcere sã gãsiþi excepþionalul discurs pe care regele l-a þinut în Marea Britanie.
Nu e al meu, e al lui, dar e ceva în care mã regãsesc ºi eu36.) Însã gestul

36. Este un discurs lung, ca urmare voi selecta doar un pasaj care mi s-a pãrut semnificativ  :

„Doamnelor ºi Domnilor,

ªtiu cã mulþi lideri vi s-au adresat de la aceastã tribunã, având în mod obiºnuit un mesaj
de acelaºi tip. Fiecare naþiune pretinde cã este unicã  : fiecare pretinde sã aibã dreptul la
o audiere specialã ºi la un statut de importanþã supremã. Veþi fi ca urmare surprinºi sã
constataþi cã astãzi am venit aici nu ca sã cer ceva care ne aparþine deja. Eu nu aºtept o
reafirmare a identitãþii europene a României, pentru cã mi se pare aceasta evidentã. Nu
implor admiterea României în Organizaþia Atlanticului de Nord. Aº vrea totuºi sã vã spun
astãzi cã apartenenþa þãrii mele la NATO este o necesitate nu numai pentru stabilitatea
României ºi a vecinilor sãi, ci în egalã mãsurã, pentru securitatea voastrã. Sper cã îmi
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excepþional pe care l-a fãcut regele Mihai ºi familia sa faþã de mine se situeazã la
altã datã, dacã nu mã înºel, la 26 decembrie. ªtiþi despre ce datã e vorba ?

G.A. : Nu. Patru zile dupã demisie ?

A.S. : Chiar în ziua în care am demisionat s-a primit un telefon la cabinetul
ministrului de Externe ºi am fost anunþat cã regele mã invitã pe mine ºi pe soþia
mea – pe care nu o cunoscuse niciodatã pânã atunci – la o masã, intimã, în ziua
de 26 decembrie. Deci a doua zi de Crãciun. Când am aflat, am spus sã se comu-
nice acceptul meu pentru aceastã invitaþie dar, în acelaºi timp, sã se comunice ºi
faptul cã demisionasem. Mã gândeam cã ar putea fi o eroare, cã poate regele
vroia sã-l vadã pe ministrul de Externe ºi nu pe ministrul de Externe demisionar.
Rãspunsul a venit prompt : „ªtim de aceastã demisie ºi tocmai de aceea facem
invitaþia”. Am întrebat cine mai participã. Mi s-a spus cã nimeni, este o invitaþie
fãcutã numai pentru mine ºi pentru soþia mea, cã va participa întreaga familie
regalã ºi, de asemenea, câþiva apropiaþi ai familiei regale. (Era vorba din nou
despre Johnatan Eyle ºi despre avocatul familiei regale.) Aceastã întâlnire, puteþi
s-o luaþi cum vreþi, a fost ºi a rãmas pentru mine unul dintre momentele cele mai
emoþionante ale vieþii. Mã simt tulburat chiar ºi în momentul acesta, când vã
povestesc. Primirea care mi s-a fãcut a fost de o cãldurã extraordinarã. Regele
mi-a fãcut cadou atunci o scrumierã de argint cu semnãtura sa, spunându-mi cã
vrea sã-mi mulþumeascã, întrucât ºtie cã eu sunt unul dintre cei care, fãrã mult
zgomot, au fãcut cel mai mult pentru ca situaþia lui sã revinã la normalitate. Iar
la masã nu s-a toastat propriu-zis, dar regele ºi regina au spus câteva cuvinte pe
care mi le amintesc destul de bine : „V-am invitat sã petreceþi cu noi aceastã zi

permiteþi sã fiu cât de direct posibil  ; ºtiu cã britanicii admirã diplomaþia, dar ei acceptã în
egalã mãsurã sinceritatea…
Procesul de lãrgire al NATO nu a fost deschis ca un exerciþiu de caritate occidental
pentru bietele þãri central-europene, sau ca un exerciþiu de reparare a erorilor trecutului.
Nici o politicã strategicã durabilã nu ar putea fi construitã pe asemenea argumente
sentimentale. În realitate, procesul lãrgirii NATO este o tentativã foarte complexã de a
reforma politica de securitate europeanã ºi de a o aduce într-o situaþie adecvatã pentru
continent, aºa cum aratã acesta astãzi. Sunt cu totul în dezacord cu cei care sugereazã cã,
având în vedere dificultãþile inerente, ar trebui sã amânãm aceastã tentativã. Noi am
amânat deja prea mult timp rãspunsurile cerute de asigurarea securitãþii Europei Centrale.
Ar putea cineva sã susþinã cã dacã, spre exemplu, Polonia ar fi fost independentã la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, ea ar fi trebuit sã rãmânã în afara acestor
structuri ? Poate cineva sã susþinã cu adevãrat cã, pentru a nu crea noi diviziuni în Europa,
ar trebui sã le menþinem pe cele vechi  ? Alegerea nu se face între acceptarea þãrilor
Europei Centrale sau refuzul candidaturii lor, ci mai curând, între un NATO care rãspunde
problemelor actuale ale securitãþii europene sau o Alianþã care rãmâne captivã perioadei
rãzboiului rece ºi care va fi pânã la urmã aruncatã la coº ca ºi Cortina de fier. Opþiunile
care se deschid în faþa noastrã se aflã între o lãrgire care într-adevãr întãreºte Alianþa ºi o
lãrgire limitatã care, prin consecinþã, ridicã probleme pe care nu le poate rezolva. Sunt
convins cã o lãrgire care nu va include România în primul val va fi o ocazie pierdutã atât
pentru dumneavoastrã, cât ºi pentru noi.”
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din douã motive : o datã, pentru cã ºtim cât aþi fãcut pentru noi ºi pentru aceasta
vrem sã vã aducem un gest de recunoºtinþã ; în al doilea rând, pentru cã ºi noi
ºtim ce înseamnã sã fii trãdat ºi sã fii singur. Am socotit cã în felul acesta vã
arãtãm solidaritatea ºi vã facem sã trãiþi mai uºor actul unei trãdãri”.

De câte ori a venit în România, regele m-a invitat la masã, tot aºa, cu soþia, în
patru, în cinci, în ºase persoane. Aceastã relaþie cu regele explicã de ce, ca
ministru de Externe, am fost primit de monarhii europeni, deºi un ministru de
Externe rareori primeºte o asemenea onoare.

Dacã nu ai acelaºi stil de viaþã,
nu se fac relaþii solide

G.A. : Iatã un episod pe care nu trebuia sã-l pierdem37. Sã revenim însã la lobby-ul
românesc în marile capitale europene, pentru Madrid.

A.S. : Italia. Ar trebui sã rãspund la întrebarea : de ce Italia ? Pentru mulþi ar
putea fi o surprizã. De unde pânã unde primul parteneriat strategic pe care
România l-a lansat cu o þarã occidentalã, þarã NATO ºi a Uniunii Europene, a fost
cu Italia.

G.A. : Pentru cã a fost mai uºor sau pentru cã s-a socotit cã avem o relaþie
prioritarã în politica noastrã externã ?

A.S. : Rãspunsul este al doilea. Mirarea pentru mine nu este de ce am lansat
acest parteneriat tocmai cu Italia. Mirarea pentru mine este de ce nu am lansat
cu ani, cu decenii în urmã, un asemenea parteneriat. De ce Italia, pentru
România, nu a fost o realã prioritate în relaþiile externe.

G.A. : Pentru asta ar trebui sã arãtaþi care erau atuurile Italiei în raport cu alte þãri.

A.S. : Încep de la cel mai evident, chiar dacã poate nu cel mai important  :
compatibilitatea lingvisticã ºi culturalã.

G.A. : Dacã folosim argumentul acesta, am avea de invocat mai întâi Franþa.

A.S. : Da, dar nu mai mult decât Italia. Românii, prin felul lor de a fi, sunt
descurcãreþi, bon-viveuri, într-un anume sens mai populari, evitând greutãþile
majore, pãcãlind ziua, exploatând minutul.

G.A. : Sunt lucrurile acestea relevante pentru politica externã ?

A.S. : Extrem de relevante. Orice politicã – în primul rând politica internã – se
construieºte pe un anumit fond cultural. De aici, apar diferenþe, nu spun cã apar
ierarhii, dar apar diferenþe semnificative.

37. Eram informat de la un alt participant la ºedinþa de guvern despre atitudinea celor prezenþi,
la discutarea venirii în þarã a Regelui Mihai ºi a paºaportului sãu. Cel care s-a distins prin
atitudinea sa lamentabilã, atunci, a fost „monarhistul” Gavril Dejeu. Dar existã ºi un
exemplu foarte pozitiv  : primul-ministru Victor Ciorbea.
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G.A. : Contraziceþi analiºtii care spun cã politica externã exprimã totuºi interese.
Iar acestea sunt puþin condiþionate cultural.

A.S. : Ba nu, pentru cã în susþinerea intereselor trebuie sã pui pârghii, trebuie sã
aduci instrumente. Or, instrumentele sunt condiþionate cultural. Nu e vorba
numai de cum se exprimã ministrul de Externe sau ºeful statului sau primul-
-ministru în raporturile cu strãinãtatea. Ci de cum se exprimã poporul în spatele
primului-ministru sau în spatele ministrului de Externe. Vã pot da douã exemple,
unul din experienþa mea de ministru, altul dintr-o experienþã a mea ca român,
dupã ce n-am mai fost ministru.

Primul exemplu este legat de declaraþia pe care am fãcut-o în legãturã cu
momentele tragice pe care cetãþenii romãni de origine germanã le-au cunoscut
în anii postbelici38. O declaraþie perfect europeanã, perfect inteligibilã de un
lider german ºi de conducerea germanã, de societatea germanã. Prin urmare, nu
numai cã era uºor de înþeles, dar ºi uºor de apreciat. Din pãcate, o declaraþie
care nu era conformã cu nivelul de înþelegere al populaþiei României, cel puþin
în mãsura în care el se exprima prin mass-media. Rezultatul a fost cã netrezind
entuziasm între români, o stare de uºurare, de solidaritate în susþinerea unei idei
drepte sau a unei atitudini corecte, declaraþia a generat o reacþie popularã care
a anulat cea mai mare parte din efectul gestului. Dar asupra istoriei cu pricina
poate revenim mai târziu.

Cel de-al doilea exemplu este Kosovo. În aceastã chestiune, preºedintele
României a avut o poziþie extrem de limpede, însã, din pãcate, marea majoritate
a populaþiei a arãtat cã are alte vederi, alte sentimente ºi cã, de fapt, se simte
solidarã cu sârbii din douã motive : o datã, întrucât „confruntatã” cu ungurii ar fi
procedat la fel cum au procedat sârbii cu kosovarii ; în al doilea rând, pentru cã,
deºi nu au aprobat procedura mult prea brutalã a sârbilor, îi considerau membri
ai familiei. Iar atunci când un vecin vine ºi se ceartã cu un membru al familiei
tale, chiar dacã acesta este agresorul care a fãcut scandal, tu sari ºi îi iei apãrarea.
Cã aºa e la noi !

Aºa se face cã gestul politic la nivel înalt poate sã pice în gol, dacã el nu este
suþinut de populaþie. Liderii sunt aleºi de popor. Prin urmare, orice fel de
exprimare a liderului, dacã este incorectã, este pusã în seama întregii populaþii
a þãrii. Întrucât, chiar dacã ea s-a înºelat, este vinovatã cã s-a înºelat. Dacã liderul
spune ceea ce trebuie, dar populaþia în mod vãdit nu-l susþine democratic,
trebuie sã þii seama de ce face populaþia, nu de ce fac niºte lideri care în orice
moment pot fi daþi la o parte de un val popular. Toate acestea vorbesc despre
cât de importantã este compatibilitatea culturalã.

Ca urmare, mi se pare relevantã asemãnarea noastrã cu Italia. Prima unire a
principatelor române ºi formarea statului român s-au realizat în acelaºi an cu
formarea statului italian ; marea unire a tuturor românilor ºi a teritoriilor locuite

38. Asupra acestei declaraþii se va reveni pe larg.
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de ei s-a realizat în acelaºi an cu evenimentul similar din Italia. Multe alte
asemenea similitudini existã în istoria noastrã, ceea ce este de naturã sã apropie
douã popoare.

G.A. : Trebuie sã spun cã la acest punct nu m-aþi convins. Incursiunile istorice
þin mai mult de mitologie… sunt puþin relevante în raporturile concrete de
interese.

A.S. : Dar nu e vorba numai de raporturi concrete de interese. Dacã nu ai acelaºi
fel de viaþã, nu se stabilesc niciodatã relaþii solide. Nu existã încrederea necesarã.

G.A. : Uitaþi-vã la cazul româno-maghiar. Unde vedeþi asemãnare culturalã ? Dar
interesele cu totul excepþionale : prezenþa minoritãþii maghiare în România,
frontiera comunã, apropierea de Rusia, aºezarea lor ca un capac peste Balcani le
obligã la o strânsã colaborare în materie de politicã externã.

A.S. : Eu aduc un argument în plus, nu spun cã afinitatea culturalã este singurul
argument sau este decisiv. Aº adãuga, însã, ceva cu adevãrat relevant : modelul
de dezvoltare a Italiei este modelul potrivit pentru România. Un model bazat pe
întreprinderile mici ºi mijlocii, pe iniþiativã privatã la nivel mic, la nivel local.
Ceea ce este un lucru important dacã ne uitãm la înclinaþiile românilor, la
tradiþiile, atâtea cât vor fi fiind, la resursele românilor.

G.A. : Consideraþi cã acest comportament, dinamismul actorilor economici are
legãturã cu structura administrativã a Italiei ?

A.S. : Are legãturã cu structura administrativã. Temperamentul italian a deter-
minat ca modelul lor de dezvoltare, bazat pe o reþea imensã de întreprinderi
mici ºi mijlocii ºi câþiva piloni mai mari industriali, sã fie potrivit pentru Italia.
Cum temperamentul românilor este apropiat de al italienilor, cred cã ºi pentru
România acest model se potriveºte.

Al doilea argument ar fi tinereþea statului în raport cu naþiuni precum Franþa
care s-au dezvoltat mai liniºtit, în secole39. Îmi spunea un italian în 1990 : de ce
economia Italiei este mai dinamicã sau a fost cel puþin o vreme mai dinamicã
decât cea a Franþei ? Pentru cã în Franþa gândesc 5000 de creiere în timp ce în
Italia gândesc 55.000 de creiere. Ce s-a dorit sã se spunã cu asta ? Cã în Franþa
sunt circa 5000 de întreprinderi mari ºi asta este economia francezã. Ele tute-
leazã întreaga economie, în timp ce sevele economiei italiene se trag din 55.000,
550.000 de întreprinderi mici ºi mijlocii, ai cãror patroni gândesc în fiecare zi ca
sã trãiascã în ziua urmãtoare mai bine. Aceastã situaþie a determinat alt mod de
organizare a instituþiilor statale. Centralismul birocratic al administraþiei franceze
nu se regãseºte în administraþia italianã ; din contrã. Noi ne-am pripit când am

39. Marea diferenþã dintre Italia ºi România este tradiþia complet diferitã a civilizaþiei, citadine
într-un caz, rurale, în cel de-al doilea. În Italia, aceasta a dus la crearea a ceea ce în
termeni moderni se numeºte „capital social” – extrem de sãrac în România ºi datoritã
„aportului” ultimelor cinci decenii de comunism.
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adoptat de la francezi un sistem de administraþie care, dupã pãrerea mea, este
prost chiar ºi în Franþa (unde totuºi funcþioneazã), pentru cã evoluþia istoricã a
statului francez ºi temperamentul francezilor sunt altele. În România nu a func-
þionat nici un minut ; nici un minut n-a funcþionat acest tip de administraþie
foarte centralizatã, foarte puternic reglementatã.

G.A. : Dar nu vedeþi ce refractari sunt românii la ideea descentralizãrii ? Ce sã
mai spunem, dacã avem în vedere revoluþia administrativã din Italia, din 1973,
când s-au format regiuni cu parlamente locale ºi cu guverne locale. Românii au
o adevãratã obsesie împotriva ideii federative.

A.S. : Cine are aceastã obsesie ? Clasa politicã, legatã de alte interese. Clasa
noastrã politicã se numeºte elitã politicã pentru cã acesta este termenul con-
venþional, nu pentru cã ar fi cu adevãrat o locomotivã a societãþii. În ceea ce
priveºte cetãþeanul de rând, el este încã intoxicat de reflexele paternaliste ale
societãþii totalitare. Despre asta este vorba.

G.A. : Deci susþineþi cã românul este dinamic, receptiv ºi are nevoie de o structurã
descentralizatã.

A.S. : Absolut. Este dinamic ºi are nevoie de o structurã descentralizatã ºi numai
în acea structurã el va putea sã fie productiv ºi eficient. El este mai degrabã
înzestrat ºi înclinat cãtre acþiunea în cadrul unor întreprinderi mici sau mijlocii.
Noi nici nu avem capital privat românesc care sã permitã realizarea unor investiþii
uriaºe. Numai acest dinamism administrativ, realizat prin descentralizarea admi-
nistraþiei, ºi economic, realizat prin descentralizarea economicã – folosesc niºte
termeni simetrici – pot sã ducã la dezvoltarea adevãratã a þãrii. România nu este
o þarã care sã poatã fi condusã de la Bucureºti, aºa cum Franþa poate sã fie foarte
bine condusã de la Paris.

Meritã sã faci un parteneriat strategic
pe o raþiune conjuncturalã ?

G.A. : Sã înþeleg cã, în momentul în care v-aþi îndreptat ochii spre Italia aþi
gândit lucrurile în termeni diferiþi faþã de modul în care aþi conceput rolul bunei
vecinãtãþi pentru politica subregionalã sau tema stabilitãþii, pentru relaþia cu
Statele Unite ?

A.S. : Cel puþin din ce v-am spus pânã acum. Mai am încã douã argumente ºi cu
asta închei, ca sã nu lungesc prea mult povestea. Un argument este faptul cã Italia
are o cunoaºtere bunã, o influenþã destul de însemnatã ºi o politicã coerentã în
Europa de Sud-Est ºi la Gurile Dunãrii. Ca de altfel ºi în estul Europei Centrale.
Adicã exact zona în care România are de asemenea importante interese. La
începutul anului 1997 mai ales, Italia era singura þarã occidentalã care avea o
politicã coerentã ºi dinamicã în Europa de Sud-Est ºi în zona danubianã.
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G.A. : Spre deosebire de Germania, care pãrea preocupatã de Ungaria,
Croaþia ºi Slovenia.

A.S. : Germania a revenit la interesul pentru zona noastrã de abia dupã venirea
la putere a guvernului social-democrat-ecologist. Helmuth Kohl a avut dupã
pãrerea mea o politicã bismarkianã, potrivit cãreia Balcanii nu meritã nici mãcar
viaþa a doi grenadieri din Pomerania. Am simþit mereu acest lucru : un dispreþ
cvasitotal faþã de zona Balcanilor. Aceastã politicã nu era deloc împãrtãºitã,
dupã impresia mea, de fostul ministru de Externe Gensher, al cãrui succesor era
Klaus Kinkel. Gensher era convins cã zona sud-est europeanã meritã interes.
Kinkel era mai puþin un teoretician al politicii externe, aºa încât nu dezvolta o
concepþie aºa de complexã ca a lui Gensher dar, în orice caz, era mai sensibil
faþã de problemele zonei noastre. Kinkel, însã, era al doilea în guvernul german,
aº zice la o mare distanþã faþã de primul, ca putere, ca influenþã ºi ca energie. În
acelaºi timp, avea atâtea alte probleme de rezolvat încât nu a stat sã-ºi conceapã
o mare politicã sud-est europeanã. Germania s-a orientat mai mult spre Nord
decât spre Sud. A fost o putere a Nordului, în timp ce Italia a fost o putere a
Sudului, conºtientã de importanþa respectivei zone. Franþa nu a avut interese
obiective în zonã. Prioritãþile ei se aflau în vestul Mediteranei. Aºa cã nu s-a
obosit sã aibã o politicã sud-est europeanã sau central europeanã specialã.
America intrase de curând în coºmarul Iugoslaviei ºi de abia elabora, în acel
moment, o politicã care sã depãºeascã zona Balcanilor de Vest. Drept pentru
care singura þarã occidentalã care avea o politicã serioasã aici, în momentul în
care eu deveneam ministru de Externe, era Italia. Iar acest fapt nu era o chestiune
de conjuncturã. Acesta este sensul întrebãrii d-strã : meritã sã faci un parteneriat
strategic bazat pe o raþiune conjuncturalã ? Nu era, însã, vorba despre o chestiune
de conjuncturã. Politica Italiei nu reflecta împrejurarea cã în fruntea acestei þãri
s-ar gãsi niºte conducãtori mai inteligenþi decât în alte capitale. Ci reflecta un
interes special, obiectiv, al Italiei pentru zonã ºi o educaþie specialã pentru a
înþelege aceastã zonã.

G.A. : Sau interesele companiei ENI40.

A.S. : Nu neapãrat. ENI a venit dupã aceea. Dacã ENI a avut interese aici a fost
tocmai pentru cã erau interese strategice italiene în zonã. Þeava de petrol venea
în concordanþã cu aceste interese. Bineînþeles, în profitul anumitor companii
private.

G.A. : În ce mãsurã diplomaþii din MAE erau conºtienþi de ceea ce îmi spuneþi
când aþi devenit ministru de Externe ?

A.S. : Nu cred cã erau. E o teorie cu care am venit eu. Mai adaug un ultim
argument care m-a determinat sã merg în aceastã direcþie : Italia era ºi va rãmâne

40. Cea mai mare companie italianã care opereazã în domeniul petrolului.
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cel mai important ºi cel mai de încredere partener al Statelor Unite în flancul
sudic al NATO.

G.A. : Sã vedem ce aþi fãcut pentru a utiliza, pentru a fructifica acest capital de
interese ºi asemãnarea, spuneþi d-strã, a fondului cultural.

A.S. : Atunci când am venit în Ministerul Afacerilor Externe, lucrurile nu erau
gândite în acest fel. Aveam, însã, la Roma un ambasador extrem de activ,
Constantin Grigorie. O persoanã controversatã ; unii îl iubesc, alþii îl urãsc…
Una dintre cele mai controversate persoane din MAE. Însã cred cã nu poate
nimeni sã conteste în mod lucid dinamismul ºi dedicaþia cu care a lucrat, unii
apreciind chiar cã exagereazã. Pentru mine era important nu sã adun îngeri în
MAE, ci sã fac opera lui Harap-Alb : din personaje ciudate, sã evidenþiez la
fiecare latura lui… hai sã nu spun bunã, cã bunul ºi rãul sunt lucruri foarte
relative, ci utilã, ceea ce e mult mai uºor de definit. De asemenea, am mai avut
în afarã de acest ambasador foarte activ la care voi reveni, ºi o relaþie utilã, un
prieten în guvernul italian. Este vorba despre Piero Fassino, secretar de stat în
Ministerul de Externe. Un om cu o imensã influenþã, cu o mare inteligenþã,
responsabilul de fapt al relaþiilor Italiei cu Uniunea Europeanã ºi cu organizaþiile
internaþionale. Un fel de ministru pentru afacerile europene, cum existã în alte
state ale Uniunii Europene ºi care reprezenta motorul la Ministerul de Externe
italian. Astãzi, când vorbim, el este ministru plin al Justiþiei în guvernul Amato,
dupã ce anterior fusese ministrul Comerþului Exterior în guvernul D’Alema.

G.A. : Spuneþi „prieten” ?

A.S. : Da, Piero Fassino a fost un alt coleg de-al meu la Consiliul Europei. Deºi
era o personalitate politicã importantã, experimentatã, în Italia, s-a întâmplat cã
a venit la Consiliul Europei cu delegaþia Italiei într-un moment în care eu eram
deja o persoanã cunoscutã acolo, care ºtia bucãtãria organizaþiei. Ne cunoscu-
serãm în cadrul campaniei mele de promovare a cererii de adeziune a PD la
Internaþionala Socialistã. Fassino era co-preºedinte al Comisiei Internaþionalei
Socialiste pentru Europa Centralã. Avea, deci, ºi o cunoaºtere foarte bunã a
Europei Centrale, ceea ce explicã entuziasmul cu care a reacþionat la propunerea
de parteneriat strategic, ca ºi ideile valoroase pe care le-a adus în construcþia
acestui parteneriat, cum ar fi fost forumul economic româno-italian. Când a sosit
la Consiliul Europei, era un om destul de stingher. Ne ºtiam un pic ºi, ca orice
om care intrã într-o colectivitate pe care n-o cunoaºte, tinde sã se ducã rapid
cãtre cei pe care i-a mai întâlnit. Aºa se face cã legãtura noastrã s-a consolidat,
eu ajutându-l sã se aclimatizeze mai repede în „grupul” de la Strasbourg. Când
ne-am întâlnit, apoi, ca miniºtri, eram deja prieteni care se stimau reciproc ºi îºi
vorbeau deschis.
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Locurile unde se naºte Europa

G.A. : Tot ce aþi spus pânã acum aratã importanþa extraordinarã a diplomaþiei
parlamentare, respectiv a existenþei unor comunitãþi cum ar fi Adunarea
Parlamentarã de la Strasbourg, Parlamentul European, Internaþionala Socialistã,
Internaþionala Creºtin-Democratã etc.

A.S. : Acestea sunt locurile unde se formeazã Europa, unde se exerseazã zilnic
globalizarea. Când vorbim de potenþiali miniºtri de Externe ai României, de
persoane care sã îndeplineascã funcþii importante în politica externã, sã preia
misiuni internaþionale, e bine sã ne gândim la cei care au trecut prin experienþa
unor asemenea organizaþii internaþionale. Care au reuºit sã se facã cunoscute ºi,
în acelaºi timp, sã cunoascã reprezentanþi ai altor state într-o manierã sistematicã
ºi aprofundatã.

G.A. : E o înþelegere contrarã modelului comun care vede în astfel de poziþii mai
ales diplomaþi de carierã.

A.S. : Diplomaþii de carierã sunt niºte tehnocraþi care nu au de ce sã se gândeascã
a deveni miniºtri. Funcþia cea mai înaltã la care trebuie sã aspire diplomatul în
profesia lui este cea de ambasador. În plan administrativ, este aceea de secretar
general de minister, secretar de stat în Ministerul de Externe. Pentru funcþiile
politice, este nevoie de oameni politici care au câºtigat experienþã într-un mediu
internaþional. Spun asta nu pentru cã ar fi cazul meu, ci pentru cã argumentele
mi se par evidente. Nu este suficient sã-þi fi fãcut studiile într-o anumitã þarã sau
sã fi cãlãtorit foarte mult în strãinãtate. Ci sã fii integrat în lumea politicã.

G.A. : A familiilor politice europene.

A.S. : În familiile politice europene ºi euro-atlantice. Sã fi lucrat cot la cot cu ei.
Nu o masã copioasã poate sã suplineascã discuþiile politice de miez de noapte
pe care parlamentarii din diverse þãri le au, sã zicem, în timpul unei misiuni în
Cecenia. Sau când se duc sã vadã situaþia comunitãþii suedeze din Finlanda, în
insulele Åland ; ori mergând sã verifice modul de aplicare a acordurilor de la
Dayton în Bosnia-Herþegovina ; sã monitorizeze mersul democraþiei în Croaþia
sau în Ucraina. Acestea sunt clipele în care se formeazã spiritul european ºi se
creeazã familia europeanã. Nu este întâmplãtor cã în momentul în care am fost
ministru de Externe, funcþii similare erau deþinute de colegi de-ai mei din
Consiliul Europei cu care lucrasem îndelung împreunã : în Grecia, în Ungaria, în
Finlanda, în Suedia, în Bulgaria… Sau iatã, ministrul adjunct de Externe în Italia,
prim-ministrul în Polonia, ºi exemplele ar putea continua. Nu era meritul meu ;
era doar un atu al meu venind ministru de Externe. ªi pe cale de consecinþã,
atuul României.

G.A. : Revenind la Italia ºi la ambasadorul României. Acesta a fost implicat, îmi
amintesc, într-un scandal.
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A.S. : Din câte ºtiu eu, nu a fost gãsit vinovat de ceva ºi nici mãcar nu cunosc
dacã a fost el personal implicat ori alþii din ambasadã. Spuneam cã totuºi era o
personalitate controversatã, drept pentru care l-am chemat la o întâlnire la
Bucureºti – de fapt, a venit cu ocazia vizitei pe care a fãcut-o Piero Fassino în
România. Fassino grãbise organizarea vizitei tocmai în virtutea speranþelor pe
care i le dãdeau relaþiile speciale dintre noi. Era prin februarie. În discuþia
tête-à-tête pe care am avut-o cu ambasadorul Grigorie, i-am spus urmãtorul
lucru : „Sunt interesat într-un parteneriat strategic cu Italia. Discuþiile cu Fassino
au fost excelente ºi el este gata pentru o relaþie aparte cu România, care sã
vinã ºi sã completeze trilaterala Italia-Slovenia-Ungaria – unde Italia era deja
implicatã. Prin urmare, examenul pe care d-strã trebuie sã-l treceþi este ca în
urmãtoarele câteva sãptãmâni sã aduceþi România în situaþia de a semna un
acord de parteneriat strategic cu Italia.” I-am dat câteva idei principale pe care
le-am considerat esenþiale pentru un asemenea parteneriat urmând ca mai
departe sã vinã de la el ce mai credea ºi, evident, sã adauge ceea ce ar fi putut
fi aportul pãrþii italiene. Cu asta ne-am despãrþit. Am spus : „Nu are nici un rost
sã discutãm mai mult.”

G.A. : Dar discuþii avuseserã loc ºi înainte. Nu definiserã ele punctele unui acord ?

A.S. : Piero Fassino avusese ideea unui forum economic româno-italian. Am dus
ideea mai departe ºi am spus : un forum de concertare economicã româno-
-italianã. Nu doar sã se întâlneascã oamenii de afaceri într-un cadru organizat ºi
sã înceapã sã discute despre posibile contracte ºi investiþii, ci sã discute despre
o manierã de a ne concerta programele. Sã discute oameni de afaceri ºi repre-
zentanþi ai guvernelor, investitori privaþi ºi publici, despre posibilitatea de a ne
armoniza programele de dezvoltare economicã astfel încât sã creãm oportunitãþi,
sã creãm ocazii noi pentru afaceri noi. Prin luna aprilie, deci doar la douã luni,
am plecat la Roma într-o vizitã oficialã41. Atunci, împreunã cu Lamberto Dini,
ministrul de Externe italian, am semnat cu publicitate protocolul parteneriatului
strategic. Conceput, dacã vreþi, integral în cadrul acestor discuþii cu Fassino ºi

41. Iatã în ce termeni prezenta cotidianul Corriere della Sera, din 28 aprilie 1997 (în articolul
„România se oferã : ea poate fi cea care asigurã pacea în Balcani”) vizita lui Adrian Severin
la Roma :
„Nu doar noi avem nevoie de NATO, ci ºi NATO are nevoie de noi”. În sintezã, aceasta
este noua concepþie a diplomaþiei române, care bate la poarta Alinþei Atlantice… (…)
Adrian Severin, ministrul de Externe, întruchipeazã activismul internaþional regãsit al
Bucureºtilor. A preluat aceastã funcþie, ca de altfel întreg guvernul, dupã alegerile din
noiembrie 1996, când ex-comuniºtii lui Ion Iliescu au fost învinºi iar opoziþia democratã
a ajuns la putere. Înarmatã cu argumente proaspete, România s-a lansat într-un adevãrat
tur de forþã pentru a intra în NATO în primul grup de noi membri. „Nu acþionãm în acest
sens pentru cã am vedea ameninþatã securitatea noastrã – explicã Severin. Mai degrabã
vrem sã intrãm între primii în Alianþã pentru a întãri flancul sudic al NATO  ; cel mai slab,
din care face parte ºi Italia.”
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în cadrul ministerului nostru de Externe, partea italianã neavând nimic de
obiectat la setul de propuneri privind parteneriatul cu care noi am venit ºi care
viza aspecte culturale, economice, politice, inclusiv susþinerea pentru integrarea
României în NATO ºi în Uniunea Europeanã. (Meritele ambasadorului Constantin
Grigorie în aceastã reuºitã sunt, de asemenea, incontestabile ºi este corect sã
fie remarcate.)

G.A. : Mi-aþi spus atunci cã era singurul acord de acest gen pe care îl avea Italia.

A.S. : Italia nu a mai avut pânã atunci ºi nu ºtiu sã fi semnat dupã aceea un acord
de acest tip cu vreo altã þarã a lumii. Are, în schimb, acordul trilateral pe care îl
realizeazã cu Slovenia ºi cu Ungaria. Italia a fost singura þarã care ne-a sprijinit
ferm ºi în ceea ce priveºte integrarea în NATO, ºi în ceea ce priveºte integrarea
în Uniunea Europeanã.

G.A. : Chiar singura ?

A.S. : Când spun „singura þarã” mã refer la singura þarã din Grupul celor 7, ca sã
nu punem în discuþie, ºtiu eu, Grecia sau Portugalia, þãri mai mici sau cu o
influenþã relativ redusã. Dar revin. Protocolul a fost semnat în aprilie la Roma cu
Lamberto Dini42. Un rol important l-a jucat viziunea extraordinarã a lui Romano
Prodi, care era prim-ministru al Italiei pe vremea aceea. Iatã o altã persoanã pe
care o cunoscusem mai dinainte, din perioada în care Prodi tocmai pãrãsise
funcþia de director al IRI ºi era profesor în SUA. Acolo ne-am cunoscut în 1990,
când eu participam la o serie de discuþii legate de începuturile reformelor în
þãrile Europei Centrale ºi, în particular, de începuturile reformei ºi ale privatizãrii

42. Datã fiind valoarea Declaraþiei comune a miniºtrilor Afacerilor Externe ai României ºi
Italiei privind parteneriatul strategic româno-italian meritã sã reproduc mãcar punctul 1
al acesteia, privitor la colaborarea politicã  :
– Italia sprijinã aspiraþiile României de integrare rapidã în NATO ºi Uniunea Europeanã  ;
– Italia se angajeazã sã punã în valoare, în cursul contactelor sale bilaterale cu state

terþe ºi în forumurile internaþionale la care participã, progresele realizate ºi eforturile
întreprinse de România pentru punerea în practicã a reformelor necesare în domeniul
juridic, economic ºi militar, în vederea atingerii obiectivului ca România sã facã parte
din primul grup de þãri ce vor fi admise în NATO ºi în Uniunea Europeanã  ;

– Italia pune la dispoziþia României propria sa experienþã de stat membru al NATO ºi al
Uniunii Europene, pentru a-i acorda sprijin în procesul de aderare  ;

– În afara prevederilor Tratatului bilateral de prietenie ºi colaborare, semnat la Bucureºti
la 23 iulie 1991, România ºi Italia vor realiza consultãri politice periodice, cu caracter
semestrial, la nivel de înalþi funcþionari, pentru a aprofunda teme de interes politic
reciproc, îndeosebi în legãturã cu situaþia din Europa Centralã ºi de Sud, cooperarea
regionalã ºi contribuþia lor la instituþiile ºi la alte foruri multilaterale din care fac parte
cele douã þãri  ;

– În ansamblu, România ºi Italia se vor strãdui sã urmãreascã obiectivul unei tot mai
ample convergenþe a politicilor externe ale celor douã þãri ºi a poziþiilor lor în forurile
internaþionale la care participã, în primul rând în cadrul Naþiunilor Unite, al OSCE
ºi al ICE.
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în România. În contextul acela l-am cunoscut pe Romano Prodi, la o masã. Am
rãmas în bune relaþii ºi ne-am revãzut cu plãcere, el din postura de prim-ministru
al Italiei, eu, din cea de ministru al Afacerilor Externe al României. Aceastã
legãturã stabilitã anterior a avut, desigur, un rol pozitiv în dinamizarea proce-
durilor, dar sunt sigur cã viziunea foarte largã ºi foarte curajoasã a lui Prodi
despre relaþiile internaþionale ar fi dus la acceptarea ideii parteneriatului strategic
chiar dacã noi nu am fi avut niºte relaþii personale cordiale.

Momentul semnãrii protocolului de parteneriat strategic mi-a oferit ocazia sã
fac o vizitã oficialã ºi la Vatican. Ea a deschis sau în orice caz a pavat calea
pentru vizita pe care Papa Ioan Paul al II-lea a întreprins-o în cele din urmã în
România, în anul 1999.

G.A. : Vizita fãcea parte din vreo agendã specialã pentru Vatican ?

A.S. : Aveam într-adevãr o agendã pentru Vatican. Vizita a fost pregãtitã printr-un
turneu pe care l-am fãcut în þarã ºi care a inclus discuþii detaliate, atât cu ierarhi
ai BOR, cât ºi cu ierarhi ai Bisericii Greco-Catolice ºi Bisericii Romano-Catolice.
Am mers practic din episcopie în episcopie ºi am vorbit, din nordul þãrii pânã la
patriarhia din Bucureºti, atât în Ardeal, cât ºi în Moldova ºi Oltenia, cu perso-
nalitãþi importante ale celor trei Biserici menþionate, în ideea de a ajunge la un
acord vizând o deschidere nu numai politicã, dar ºi spiritualã cãtre Vatican.

Rapiditatea cu care s-a finalizat documentul privind parteneriatul strategic
româno-italian a fost beneficã ºi pentru vizita la Sfântul Scaun. Apoi, cu partene-
riatul strategic sub braþ ºi cu angajamentul de sprijin în demersurile noastre de
integrare euro-atlanticã, angajament pentru prima oarã oficial exprimat de Italia
ca partener privilegiat al Statelor Unite în flancul sudic al NATO, am plecat de la
Roma direct la Washington.
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7

Spiritul Germaniei

Integrarea României ca parte a procesului
de unificare a Europei

G.A. : În ultimele discuþii privind lobby-ul pro-NATO v-aþi referit de multe ori la
surprinzãtoarea atitudine a lui Klaus Kinkel. La efortul acestuia pentru a sprijini
cauza României. Cum explicaþi acest comportament ? Impresia cvasi-generalã
era cã poziþia cancelarului german în privinþa extinderii NATO, atitudinea
populaþiei germane faþã de români, în sfârºit, scandalurile în centrul cãrora se
aflaserã diplomaþi ai noºtri de la Bonn fãceau din Germania cel mai reticent stat
la ideea integrãrii României. Cum s-a întâmplat ca, dupã cum spuneþi, Klaus
Kinkel sã fi ajuns un luptãtor pentru interesele României ?

A.S. : Nu v-am povestit despre vizita lui Klaus Kinkel în România.

G.A. : Nu. Am discutat despre Italia, despre Germania nu am vorbit deloc.

A.S. : Într-adevãr, Germania era amabilã formal, totuºi permanent reticentã
faþã de România. Reticenþã foarte bine disimulatã. Ca ºi când ne aflam unii ºi
ceilalþi despãrþiþi de un geam foarte transparent de existenþa cãruia nu ne dãdeam
seama, dar care, dacã ne apropiam, sesizam cã ne separã. În aceastã situaþie
am încercat sã realizez o vizitã în Germania. Sã am un contact cu omologul
meu german.

G.A. : Când se întâmpla asta ?

A.S. : Foarte curând dupã ce guvernul s-a instalat. În februarie 1997. La toate avan-
surile mele primeam rãspunsuri foarte politicoase care ne aduceau la cunoºtinþã
cã agenda este foarte complicatã, cã procedurile diplomatice sunt puþin mai
altfel, cã de fapt ministrul Klaus Kinkel urmeazã sã aibã o vizitã în România, cã
este rândul ministrului Kinkel sã vinã în România. Aºa încât era greu sã fac o
vizitã eu în Germania. Culmea era cã ministrul Klaus Kinkel într-adevãr ar fi
urmat sã vinã în România, dar nu venea, sau nu venea în timp util. Pentru noi
era extrem de important ca legãtura cu ministrul german ºi cu Germania sã se
producã cât mai repede. M-am plâns de aceastã situaþie unor prieteni ai mei
social-democraþi. La un moment dat, unii dintre ei mi-au trimis mesajul cã, deºi
sunt în Opoziþie, vor încerca sã-mi aranjeze o întâlnire informalã cu ministrul de
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Externe Klaus Kinkel, dacã ºi eu eram de acord cu aceastã formulã. Bineînþeles,
am considerat cã interesele sunt mult prea mari pentru a mã formaliza ºi am
spus : „Sunt de acord sã fac o vizitã privatã în Germania ºi sã am o întâlnire
oricât de privatã ºi oricât de neoficialã cu ministrul de Externe german”. ªi cã
vreau sã am aceastã întâlnire cât se poate de repede.

Foarte curând mi s-a comunicat cã sunt invitat de fundaþia Frederich Ebert sã
fac o cãlãtorie în Germania. Dacã nu mã înºel, fundaþia mi-a oferit ºi cheltuielile
de cãlãtorie, ceea ce, evident, nu era o problemã pentru noi, dar a fost un gest
frumos. În program era trecut un mic-dejun cu ministrul Klaus Kinkel la care
puteau sã vinã vreo doi consilieri de-ai mei ºi vreo doi consilieri de-ai lui. Deºi
se desfãºura la minister, acest mic-dejun era limpede cã nu echivala cu o convor-
bire oficialã. Urma sã ne întâlnim apoi cu câþiva dintre liderii social-democraþi
din Bundestag.

Zis ºi fãcut. Klaus Kinkel m-a primit extrem de protocolar, prin asta înþelegând
foarte rece. Ne-am aºezat la masã ºi mi-a spus : „D-le ministru, mã bucur sã vã
cunosc. Vã rog sã mâncaþi ; eu am sã vã vorbesc, pentru cã timpul este foarte
scurt. Programul meu este foarte încãrcat, avem foarte mult de lucru, aºa încât în
timp ce d-voastrã mâncaþi eu am sã spun ceea ce mi se pare important, dupã
care vã ascult replica”. Era evident o introducere foarte descurajatoare. Dar m-am
conformat acestui scenariu, chiar spunându-i cã sunt flãmând ºi sunt foarte
doritor sã mãnânc, deºi aveam mâncare ºi în România, dar procedând astfel e o
manierã mai agreabilã de a-l asculta.

G.A. : Vorbeaþi în englezã sau în germanã ?

A.S. : El a preferat sã vorbim fiecare în limba lui naþionalã, eu în românã, el în
germanã, dar eu i-am propus ca, pentru a folosi mai bine timpul, întrucât nu era
traducere simultanã ci consecutivã, în ceea ce mã priveºte sã vorbesc în englezã.
El a început în germanã, dar de la un moment dat discuþia a continuat în englezã.
Discursul sãu a fost legat de NATO ºi a fost o explicaþie a motivului pentru care
Germania nu poate sã susþinã intrarea României în NATO în acel moment.

G.A. : ªi anume ?

A.S. : Era legat de faptul cã aceastã extindere trebuie sã fie una care sã conso-
lideze Alianþa ºi nu sã o slãbeascã impunându-i digerarea a prea multor noi
membri într-un timp foarte scurt. Era invocatã ideea interoperativitãþii care se
baza pe un suport economic mai dezvoltat la alþi candidaþi decât în cazul
României, faptul cã extinderea trebuia sã fie o undã care sã porneascã dinspre
centru spre margine ºi cã spre centru erau Polonia, Republica Cehã ºi eventual
Ungaria, dar nu România. Cam acestea erau argumentele, bineînþeles cu celebrul
premiu de consolare : menþinerea deschisã a procesului. Mai mult sau mai puþin,
acelaºi lucru mi l-a spus ºi în legãturã cu Uniunea Europeanã, folosind metafora
stadionului unde unii intrã în cursã de la început, în timp ce alþii se încãlzesc pe
tuºã. Dupã ce terminã încãlzirea, pot sã intre ºi cei din urmã pe pistã, iar dacã
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sunt foarte buni, pot sã ajungã la linia de sosire mai repede decât cei care au
cinci ture de stadion înaintea lor.

Evident, nu a vorbit despre cinci ture de stadion. Asta am adãugat eu. Mi-era
greu, însã, sã vãd cum cei care stau ºi se încãlzesc pe margine dupã ce alþii au
luat deja startul îi vor putea ajunge pe primii, oricât de bine încãlziþi ar fi.

Dupã ce a terminat, am început sã vorbesc eu, spunându-i un lucru care l-a
surprins. Anume, acela cã noi nu gândim intrarea noastrã în NATO din raþiuni
de securitate imediatã, ci gândim intrarea noastrã în NATO, ca ºi în Uniunea
Europeanã, ca o parte a procesului de unificare a Europei. România este o parte
a Europei, este o þarã din extremul oriental al Europei Centrale, care reprezintã
cea mai îndepãrtatã zonã de extensie a culturii germane spre Est. Din acest
punct de vedere, ceea ce dorim este ca în integrarea noastrã europeanã, care
înseamnã în fond ºi integrarea euro-atlanticã, Germania sã-ºi asume rolul pe
care trebuie sã-l aibã ºi rãspunderea pe care trebuie s-o aibã ca þarã care a fost
ºi ea ajutatã la finele celui de-al doilea rãzboi mondial sã intre în familia demo-
craþiilor occidentale. I-am spus cã este la ora actualã rândul Germaniei sã preia
conducerea acestui proces pentru partea de Europã eliberatã dupã 1989. Cã în
ceea ce priveºte România, aceasta este o obligaþie cu atât mai importantã cu cât
România ºi-a dezvoltat o mare parte a culturii sale sub influenþa ºi în intim
contact cu cultura germanã. I-am spus cã avem o minoritate germanã ºi aceasta,
chiar dacã micã, se întreabã fãrã îndoialã ce va face þara ei de aceeaºi origine
culturalã pentru ca ea sã nu rãmânã în afara unei Europe extinse sau în afara
unei Europe asigurate prin extinderea Alianþei Nord-Atlantice. I-am spus cã
despre asta este vorba ºi nu despre o repetare pânã la saþietate a cererii României
de a intra în NATO. I-am arãtat care este gradul de susþinere din partea populaþiei
ºi i-am atras atenþia cã nu mie trebuie sã-mi dea un rãspuns, ci celor circa 22-23
de milioane de români care, pentru Germania, sunt în mod necesar mult mai
importanþi decât pentru Statele Unite, cele din urmã fiind o putere globalã pentru
care toate dimensiunile acestea sunt mult mai mici.

A fost surprins, s-a întors cãtre consilierul care era cu el ºi a spus  : „Noi n-am
ºtiut aceste argumente ºi mie mi se par foarte serioase. Cred cã va trebui sã
reconsiderãm poziþia noastrã în lumina lor”.

G.A. : Acest discurs, care mã impresioneazã ºi pe mine, acum, când îl ascult, a
fost spontan sau l-aþi pregãtit dinainte ?

A.S. : Parþial, în detaliile lui ºi în stilul lui, a fost spontan, a fost liber. Argumen-
taþia, evident, a fost pregãtitã dinainte, întrucât bãnuiam cã interlocutorul meu
se va aºtepta la repetarea plângãcioasã, tânguitoare, a dorinþei noastre de a intra
în Alianþa Nord-Atlanticã ºi la smulgerea pãrului din cap cã acest eveniment s-ar
putea sã nu se petreacã. De aceea am vrut sã vin cu o ofertã serioasã, cu o
viziune strategicã asupra dezvoltãrii Europei ºi asupra unei relaþii germano-
-române. În context, i-am ºi spus lucrul acesta vorbindu-i despre deschiderile
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noastre cãtre Ungaria ºi Polonia pe plan regional, de angajamentul nostru de a fi
activi în consolidarea stabilitãþii sud-est europene, de a realiza o vecinãtate
prietenoasã pentru NATO ºi pentru Uniunea Europeanã cu þãrile care nu se vor
integra în aceste organizaþii prea curând. I-am vorbit de valoarea, la nivel
continental, a unui parteneriat special realizat între Germania ºi România pe
direcþia nord, alãturi de parteneriatul nostru strategic din sud pe care îl aveam în
pregãtire cu Italia ºi, binenþeles, completat cu o relaþie adecvatã cu SUA. ªi
astãzi cred cã aceasta trebuie sã fie geometria raporturilor internaþionale ale
României. Cu Germania trebuie un parteneriat special. Ulterior, aveam sã-i
propun preºedintelui Constantinescu ºi el a aprobat sã declarãm anul 1998 anul
Germaniei în diplomaþia româneascã. Când s-a luat aceastã decizie, realizasem
deja parteneriatul strategic cu Statele Unite, sau cel puþin îl lansasem, aveam
parteneriatul strategic cu Italia, aveam parteneriatele ºi trilateralele subregionale
ºi mi se pãrea cã este esenþial sã desãvârºim aceastã schemã prin parteneriatul
nostru cu Germania.

Despre toate astea i-am vorbit. Despre parteneriatul special, despre viziunea
în legãturã cu el ºi despre faptul cã o atare relaþie trebuia sã conducã spre o
atitudine a Germaniei de susþinere fermã ºi energicã a candidaturii nostre pentru
NATO, ca ºi pentru Uniunea Europeanã. Am subliniat cã parteneriatul cu
Germania este prima mea prioritate, întrucât dacã el se realizeazã, susþinerea
eficientã a Bonn-ului pentru integrarea României în NATO va veni de la sine.
I-am vorbit în acelaºi timp despre parteneriatul româno-maghiar ºi despre
intenþia de a ne inspira din experienþa reconcilierii franco-germane, propu-
nându-i crearea unei conferinþe anuale cu participarea Germaniei, Franþei,
României ºi Ungariei.

Atunci, Klaus Kinkel a scos de sub farfurie, ca sã spun aºa, un comunicat de
presã care fusese pregãtit dinainte de discuþie. L-a citit, nu cu voce tare, ci
pentru el, ºi apoi le-a zis consilierilor astfel ca sã-l aud ºi eu : „Comunicatul ãsta
nu mai este bun. Trebuie sã-l revedem în lumina acestei discuþii”. ªi l-a revãzut
într-adevãr. A fost ca niciodatã de pozitiv. Nu total entuziast, dar mult mai deschis
ºi mai constructiv decât poziþiile anterioare ale Germaniei ºi neobiºnuit de lung
pentru o întâlnire care nu era una oficialã. Cred cã acest comunicat poate fi gãsit
pe undeva. El spunea, mi se pare, cã Germania va fi primul avocat al integrãrii
europene ºi euro-atlantice a fostelor þãri comuniste.

În final, m-a întrebat cu cine mai am întâlniri. Mi-a spus cã este foarte
interesant ceea ce a auzit, cã i-am clãtinat multe convingeri, cã trebuie sã ne
gândim ºi cã ar fi bine ca aceastã pledoarie sã o fac ºi în faþa altora la Bonn, nu
numai în faþa lui. I-am spus cu cine am întâlniri ºi reacþia lui a fost : „Dar bine,
aceºtia sunt din Opoziþie. De ce nu vã întâlniþi cu cei care sunt la Putere, cu
creºtini-democraþii ? De ce nu vã întâlniþi cu cei care iau deciziile ? Poziþia noastrã
[se referea la liber-democraþi] este foarte respectatã, dar ar fi mai bine sã vã
întâlniþi ºi cu ceilalþi [cu creºtin democraþii] sau în special cu ceilalþi !”.
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Replica mea a fost cea fireascã ºi adevãratã : „Mi-a fost foarte greu sã mã
întâlnesc ºi cu d-strã care sunteþi omologul meu. A trebuit sã fac în acest scop o
serie întreagã de manevre ºi demersuri. Cu atât mai greu îmi este sã mã întâlnesc
cu cei pe care d-strã mi-i recomandaþi ºi faþã de care nu am nici mãcar argu-
mentul cã ar fi omologii mei”.

M-a întrebat cât voi mai rãmâne la Bonn. I-am spus cã am venit special pentru
aceastã întâlnire, dar cã mi-aº putea prelungi vizita, dacã am motive s-a fac. A
adãugat : „Ar fi bine ca dupã-amiazã ºi mâine pânã plecaþi sã staþi de vorbã ºi cu
ministrul Apãrãrii, sã staþi de vorbã ºi cu o serie întreagã de parlamentari care se
ocupã de extinderea NATO”, la care eu i-am rãspuns  : „Dacã d-strã îmi aranjaþi
aceste întâlniri, rãmân aici ca sã mã întâlnesc cu ei. Dar eu personal nu vãd cum
aº putea sã fac un asemenea lucru pe loc”.

Concluzia a fost : „Bine, mã voi ocupa ºi vã voi aranja aceste întâlniri”. ªi
într-adevãr, în câteva ceasuri, în timp ce mã întâlneam cu colegii social-demo-
craþi, am primit un telefon de la cabinetul ministrului care m-a anunþat cã în
dupã-amiaza acelei zile mã voi vedea cu preºedintele Comisiei de politicã
externã ºi cu preºedintele Comisiei de apãrare din Bundestag. Amândoi se
ocupau cu NATO ºi amândoi erau creºtini-democraþi. Mi-a transmis, de ase-
menea, cã l-a cãutat îndelung pe colegul de la Apãrare care avea un program
foarte încãrcat, dar cã expunându-i situaþia, acesta a acceptat sã vinã ºi sã mã
întâlneascã a doua zi dimineaþã la hotel, la micul-dejun, înainte de întoarcerea
mea la Bucureºti.

Deci, dintr-o vizitã care presupunea doar ceea ce vã spusesem, am avut
posibilitatea sã extind întâlnirile ºi sã mã întâlnesc inclusiv cu ministrul Apãrãrii.
Doar o singurã frazã mai adaug : la finele întâlnirii mele cu Klaus Kinkel, potrivit
protocolului trebuia sã ieºim din camera în care luasem micul-dejun ºi el sã mã
conducã pânã în capãtul culoarului, de unde eu coboram, ºi sã ne despãrþim
acolo. Toatã lumea a bãgat de seamã cã trecând peste acest protocol a fãcut un
gest pe care se pare cã-l fãcea destul de rar, ºi anume sã coboare scãrile cu mine
ºi sã mã conducã pânã în exteriorul clãdirii, acolo unde mã aºtepta maºina
ambasadei pentru a pleca mai departe.

Asemenea date foarte concrete s-ar putea sã vorbeascã mai mult decât inter-
pretãrile mele ce pot avea un grad de subiectivitate. Aceasta a fost prima
întâlnire. Ea nu a rezolvat problema, dar în orice caz a pus relaþia pe alte baze.
Aºa încât, peste o vreme, când Klaus Kinkel a venit în România, discuþia noastrã
se putea desfãºura deja într-o altã manierã. A doua întâlnire, aºadar, s-a des-
fãºurat în alt context.
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Germanii se angajeazã numai pe bazã
de convingere

G.A. : Urmãtoarea întâlnire a fost una oficialã ?

A.S.. Da, a avut loc în martie 1997. Atunci, în pregãtirea acelei întâlniri, am avut
o lungã discuþie cu colaboratorii mei, spunându-le cã trebuie sã gãsim într-un
fel motivul pentru care relaþia româno-germanã nu se dezvolta aºa cum am fi
dorit. Trebuia sã pornim, în primul rând, de la identificarea cauzelor, a motivelor
reale ºi profunde, iar pe de altã parte, trebuia sã pornim de la ideea cã germanii
sunt un popor serios. Oamenii politici germani sunt serioºi…

G.A. : Cum s-a ºi vãzut, nu ?, cu ocazia întâlnirii cu Kinkel. E impresionant sã
vezi un om care reacþioneazã la argumente.

A.S. : Am uitat sã spun cã ºi ministrul Apãrãrii german, la fel a reacþionat. Poate
mai prudent, pentru cã el era membru al partidului lui Helmuth Kohl ºi, deci,
mai supus unei discipline de partid în afarã de disciplina guvernamentalã, dar
în acelaºi timp ºi el a recunoscut cã sunt argumente ºi cã lucrurile trebuie luate
în consideraþie ceva mai atent. Deci, revenind la ceea ce spuneam înainte,
germanii sunt foarte serioºi, ei analizeazã lucrurile cu o mare profunzime întot-
deauna, se angajeazã numai pe bazã de convingere ºi nu pe bazã de impresii
superficiale ºi asta ne obliga sã mergem la esenþa lucrurilor, ºi nu doar la
declaraþii de intenþii. Ei bine, analiza aceasta ne-a dus la concluzia cã relaþia
româno-germanã era grevatã de neîncredere. O neîncredere care se acumulase
de-a lungul deceniilor, urmare a faptului cã atunci când ne era greu ne duceam
întotdeauna spre Germania, indiferent cine o conducea ºi în ce condiþii ºi ce
politicã fãcea, dupã care, când socoteam cã alianþa cu Germania nu este suficient
de sigurã sau de remuneratorie, întrucât Germania trecea prin momente dificile,
nu fãceam decât sã sãrim în altã barcã, fãcându-ne cã niciodatã nu am dorit sã
fim aliaþii Germaniei ºi dându-i lovituri care erau ignobile ºi inutile. Aºa proce-
daserãm ºi cu ºvabii. Cu un entuziasm ticãlos ºi inutil unii au sprijinit deportarea
lor în Uniunea Sovieticã ºi la fel am procedat cu cei pe care i-am deportat
din Banat în Bãrãgan, pentru motive cu totul ºi cu totul închipuite ºi care, în
orice caz, nu se susþineau din perspectiva unei gândiri normale ºi democratice.
Aºa procedasem, în fine, cu saºii ºi ºvabii, cu nemþii din România, pe care îi
exportam în timpul lui Ceauºescu ca pe animale, contra cost, folosind un ºantaj
dintre cele mai mârºave.

G.A. : Aveþi sentimentul cã în politica germanã istoria conteazã, cã aceastã
imagine a unei atitudini a României de decenii e luatã în calcul în momentul
actual, în conjunctura actualã ?

A.S. : Categoric. Spuneam cã Germania este foarte profundã în ceea ce face ºi,
dacã este profundã, asta înseamnã cã ea îºi construieºte prezentul mergând
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adânc în straturile istoriei. Germania a trecut ºi trece în continuare printr-un
proces de desnazificare, care nici astãzi nu s-a încheiat ºi care nu este nici pe
departe o formã de revanºã sau un semn al dezbinãrii naþionale, ci o manierã de
asumare responsabilã a trecutului. Dacã Germania cu sine face o asemenea
analizã criticã ºi încearcã sã rezolve problemele prezentului numai dupã ce ºi-a
înþeles critic trecutul, cu atât mai mult ea va evalua capacitatea de a se alia cu
unii sau cu alþii pe baza experienþelor pe care le-a avut în trecut în contactele cu
acele þãri sau naþiuni. ªi aceasta cu atât mai mult cu cât ea poate constata cã
erorile comise de þãrile respective, fie faþã de Germania, fie faþã de principiile
pe care Germania le împãrtãºeºte astãzi, nefiind recunoscute pot oricând sã se
repete. Este motivul pentru care Germania are, dupã pãrerea mea, o mare
mefienþã, o mare neîncredere faþã de România. Evident din politeþe, din dorinþa
de a nu se complica inutil, de a nu adopta poziþia arogantã a profesorului care
criticã prestaþia elevului, Germania nu spune asta în mod tranºant, dar undeva
aceste observaþii existã, sentimentele, percepþiile existã, ºi ele influenþeazã în
mod neîndoielnic deciziile care se iau faþã de România. Cel puþin aceasta a fost
concluzia analizei noastre.

G.A. : Care au fost concluziile tactice ?

A.S. : Am spus cã pornind de aici trebuie sã arãtãm cã înþelegem acest trecut, cã
indiferent dacã guvernul de azi al României ºi generaþia de români care în
prezent þine în spatele sãu destinul naþional nu fuseserã implicate în greºelile
consumate în trecut la nivelul relaþiilor româno-germane, ele evalueazã corect
acele greºeli, le înþeleg ºi tocmai de aceea, regretându-le, dau garanþia cã nu le
vor mai repeta. Aceasta a fost ideea noastrã ºi am pregãtit în consecinþã un
punct de vedere, o declaraþie mai bine spus, în atare sens. Când ne-am întâlnit
cu Klaus Kinkel am stabilit împreunã agenda discuþiilor, fãrã sã-i spun cã vreau
sã adaug ºi aceastã declaraþie. Nu numai cã vroiam sã obþin un efect de surprizã,
dar vroiam sã dau acestei declaraþii ºi caracterul pe care ea trebuia sã-l aibã, ºi
anume de gest unilateral. De asemenea, am crezut cã o astfel de declaraþie
trebuia însoþitã ºi de o minimã reparaþie realã, materialã, efectivã. Simbolicã în
fond. Dar pânã la urmã importantã. De aceea, aflând cã la începutul secolului
Germania îºi cumpãrase sau îºi construise o legaþie în România, o legaþie pe care
o pierduse la mijlocul secolului ca pradã de rãzboi capturatã de Uniunea Sovieticã
ºi pe care apoi România o preluase contra-cost, când Uniunea Sovieticã nu mai
avusese nevoie de respectiva clãdire, mi-am zis cã noi puteam fãrã un sacrificiu
prea mare sã restituim legaþia în proprietatea Germaniei. Dacã declaraþia privind
poziþia MAE român asupra trecutului relaþiilor româno-germane ºi erorilor poli-
ticii româneºti faþã de populaþia germanã din România am redactat-o împreunã
cu secretarul de stat ºi vechiul meu colaborator Gabriel Gafiþa, ideea privind
restituirea clãdirii fostei legaþii germane mi-a fost sugeratã de ambasadorul þãrii
noastre la Consiliul Europei, d-l Sabin Pop.



96 LOCURILE UNDE SE CONSTRUIEªTE EUROPA

Marcam astfel, dacã vreþi, în mod simbolic, chiar mai mult decât simbolic,
faptul cã se închide un secol de greºeli, un secol de mãrire, de decãdere ºi din
nou de mãrire, astfel încât atât Germania, ca mare putere europeanã, dar ºi
România ºi Germania împreunã pot sã înceapã un nou secol ºi un nou mileniu
debarasate, curãþite de zgura celui care se încheia. Greºelile fuseserã comise.
Ele erau recunoscute. Greºelile fuseserã plãtite ºi de unii, ºi de alþii, ºi pagubele
fuseserã prin efort recuperate. De acum trebuia începutã o existenþã nouã care
presupunea închiderea tuturor parantezelor tragice ale secolului XX. Atât în
ceea ce priveºte cele douã þãri în parte ºi relaþiile dintre ele, cât ºi în ceea ce
priveºte relaþiile lor cu minoritatea germanã din România.

Dupã ce, conform obiceiului, i-am expus interlocutorului meu german toate
punctele legate de agenda anunþatã a discuþiilor am adãugat  : „Iatã, eu am
terminat ceea ce am fixat, dar înainte ca d-strã sã luaþi cuvântul pentru a vã
expune punctul de vedere asupra fiecãrei teme din agenda noastrã, mai am de
fãcut o declaraþie. Este unilateralã. Nu este în agendã, dar este o declaraþie pe
care þin sã o fac”. ªi am rostit ceea ce aceastã declaraþie cuprindea, arãtând cã ne
exprimãm regretul ºi scuzele noastre faþã de toþi aceia ºi urmaºii acelora care au
avut de suferit pe teritoriul României pentru simplul fapt cã sunt germani. Ceea
ce, am spus, includea atât pe cei care au rãmas cetãþeni ai României ºi care
trãiesc azi în România, cât ºi pe cei care nu mai sunt cetãþeni ai României ºi
trãiesc astãzi în Germania sau urmaºii lor.

G.A. : Aþi discutat conþinutul acestei declaraþii ºi ideea acestei declaraþii de
atitudine naþionalã cu preºedintele Constantinescu ?

A.S. : Nu, nu am discutat-o, întrucât pur ºi simplu îmi era fricã de faptul cã in-
trând în detalii s-ar putea sã compromitem întreaga idee. În general, preºedintele
avea o mare deschidere faþã de ideile nobile, dar, în acelaºi timp, ºi o imensã
fricã faþã de reacþiile presei. ªi aceastã fricã de multe ori prima, sau deciziile
luate în baza ei primau faþã de cele luate în lumina unor elanuri superioare.

Aºa încât m-am mulþumit sã-l informez doar cã am pregãtit un fel de declaraþie
pe care vreau s-o fac în legãturã cu germanii deportaþi în timpul lui Dej ºi cu cei
„vânduþi” în strãinãtate în timpul regimului Ceauºescu ºi cã îmi asum rãspunderea
ei, dacã se întâmplã ceva. Ca sã poatã cãdea toate blestemele asupra mea, ºi nu
asupra altora, o menþin ca o declaraþie a MAE, cu precizarea cã totuºi MAE are
autoritatea sã vorbeascã în numele þãrii ºi îl rog sã menþioneze în întâlnirea pe
care o va avea cu Klaus Kinkel aceastã declaraþie. Evident cã imediat ce am
avut-o am trimis la Preºedinþie textul, dar n-am iniþiat o discuþie pe text, de
detaliu, ºi nici nu am aºteptat vreo aprobare în legãturã cu acest text. Faptele
urmãtoare au arãtat cã am avut perfectã dreptate. Preºedintele a menþionat
declaraþia mea în discuþia cu Kinkel, fugitiv însã. Ulterior, când presa s-a dez-
lãnþuit împotriva mea pe tema acestei declaraþii, nu a fãcut cel mai mic gest de
susþinere, ba chiar, dacã nu mã înºel, pe ici pe colo, a ºi formulat unele rezerve
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ºi a sugerat cã, de fapt, era un gest care îmi aparþinea ºi nu era neapãrat însuºit
de preºedinte.

Deci temerile mele au fost, dupã pãrerea mea, confirmate. Însã, în momentul
în care preºedintele a fãcut referire, în discuþiile cu ministrul Klaus Kinkel, la
declaraþie, sunt sigur cã era convins cã este un lucru bun, iar dacã a fãcut-o cu
prudenþã, asta s-a întâmplat pentru cã intuia reacþia negativã a presei.

Pe baza acestei simple menþiuni, eu am avut curajul sã merg mai departe ºi sã
fac, la conferinþa de presã comunã cu care s-a încheiat vizita, o declaraþie
completã în formã oficialã, pe care apoi am distribuit-o presei. Ambasada ger-
manã ne-a sprijinit ca sã o traducem rapid, deci foarte frumos, în limba germanã,
astfel încât Klaus Kinkel a plecat nu numai cu documentul prin care noi îi
restituiam clãdirea fostei legaþii germane, dar ºi cu prezentarea acestui punct de
vedere legat de faptele mai puþin onorabile comise în legãturã cu minoritatea
germanã din România.

În legãturã cu clãdirea amintitã, aveam sã aflu cu stupoare, în vara anului 2000,
de la un diplomat german, cã preacinstita noastrã Primãrie a Bucureºtilor, stimu-
latã, probabil, de vreun om de afaceri care nu apucase sã-ºi amortizeze vreo
ºpagã din cele date întru promovarea intereselor sale legate de acea casã, atacase
la Curtea Constituþionalã, evident cu succes, legea specialã de restituire-donare
a imobilului. La aproape trei ani de la ceea ce se voise un gest politic de înaltã
semnificaþie, Ambasada Germaniei la Bucureºti încã mai negocia nu ºtiu ce act
care, chipurile, ar fi trebuit sã acopere viciul constituþional al legii ºi al Hotãrârii
Guvernului. Este ºi acesta un exemplu al felului în care se face politicã externã
în România ºi o explicaþie pentru felul în care suntem trataþi de Germania.

Sã revenim, însã, pentru o clipã, la discuþia cu Klaus Kinkel, în care i-am
prezentat punctul nostru de vedere ºi regretele asupra faptelor trecutului. În
momentul în care am încheiat expunerea, am ridicat ochii din notiþele pe care le
aveam în faþã. Atunci, mi-a apãrut scena delegaþiei germane, foarte numeroase,
complet surprinsã de declaraþie. N-am sã-l uit, toþi cei care au fost de faþã sunt
sigur cã nu-l vor uita pe Klaus Kinkel cu lacrimi în ochi. Ambasadorul Germaniei
era ºi el profund tulburat. Iar d-na care era traducãtoarea oficialã pur ºi simplu
a cerut un moment de pauzã pentru cã plângea de-a binelea ºi atunci ministrul
Kinkel i-a turnat un pahar cu apã ca sã-ºi poatã reveni. A fost un moment cu
adevãrat impresionant, a fost un moment unic, toþi cei care au fãcut parte din
delegaþia românã îmi spuneau fericiþi dupã aceea cã au asistat la un moment ce
putea fi considerat cu adevãrat istoric. Erau mulþi oameni cu experienþã ºi
spuneau cã în cariera lor nu au asistat la momente similare.

Dupã o micã pauzã în care toatã lumea a tãcut, iar translatoarea ºi-a revenit,
a luat cuvântul Klaus Kinkel care a început exact cu acest ultim punct. Ne-a
povestit despre copilãria lui. La ei în casã au avut un fel de doicã ºvabã din
Banat care povestea despre toate momentele dramatice prin care au trecut
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germanii din România la finele celui de-al doilea rãzboi mondial, pentru simplul
fapt cã erau de origine germanã. Tot ea povestise nu numai cã lucrurile s-au
petrecut fãrã nici un fel de justificare, dar cã în multe situaþii preluarea proprie-
tãþilor germane de cãtre anumiþi români s-a fãcut cu umilinþe ºi cu o bucurie
umilitoare. Dupã aceasta, a trecut la a ne spune cã în perioada în care era
secretar de stat la Ministerul de Interne, a fost cel care se ocupa de rãscum-
pãrarea germanilor din România. Oficial, cei care încheiau tranzacþiile erau un
grup de avocaþi, dar în spatele lor, cel care lua deciziile, cel care avea rãspun-
derile politice, era însuºi Klaus Kinkel. ªi-a amintit, în cadrul acestei lungi ºi
foarte emoþionante povestiri, de modul în care la fiecare buget anual se tãiau
ajutoarele sociale, se tãiau cadourile care se dãdeau la pomul de iarnã pentru
copiii orfani din Germania ºi se fãceau alte asemenea economii spre a se
disponibiliza sumele de bani necesare rãscumpãrãrii bucatã cu bucatã a ger-
manilor pe care regimul ceauºist îi vindea din România.

Era limpede cã declaraþia noastrã produsese o zguduire a conºtiinþei inter-
locutorilor noºtri. Aºa se face cã depãnarea acestui fir tragic a durat aproximativ
50 de minute. Cred cã a acþionat ºi pe plan personal ca un fel de exorcizare a
unor sentimente grele care existau în conºtiinþa lor ºi care nu erau în nici un caz
de naturã sã îi entuziasmeze când se gândeau la relaþiile româno-germane. Noi
am aºteptat ca aceastã povestire, vã repet zguduitoare, sã se consume, chiar
dacã lungimea ei neaºteptatã a condus la utilizarea ºi depãºirea timpului afectat
întâlnirii. În momentul în care ºi-a dat seama cã tot orarul era dat peste cap,
d-l Kinkel mi-a spus : „Vai de mine ! Am utilizat timpul, l-am ºi depãºit ºi nu am
discutat nimic despre NATO”. La care eu am replicat : „Câtuºi de puþin. Toatã
aceastã discuþie numai despre NATO a fost”. La care rãspunsul a venit imediat :
„Aveþi dreptate, e mult mai important cã am discutat asta decât dacã am fi discutat
toate procedurile extinderii NATO”.

Vizita s-a desfãºurat apoi într-o atmosferã excelentã. În momentul despãrþirii,
la aeroport, dupã ce a fãcut câþiva paºi urcând scara, ºi-a adus aminte de ceva ºi
a coborât spunându-mi : „Am uitat un lucru important. De acum încolo, de oricâte
ori treci pe la Bonn, uºa mea îþi este deschisã”.

Iatã finalul acestei vizite extrem de importante. Ceea ce a urmat a fost o
bãlãcãrealã. Întreaga presã, sau aproape întreaga presã, cu unele excepþii, dintre
care l-aº menþiona pe Cornel Nistorescu, ei bine întreaga presã m-a bãlãcãrit,
oamenii politici s-au spãlat pe mâini, iar ministrul Caramitru m-a înfierat cu mânie
proletarã, probabil aducându-ºi aminte vreun rol dintr-o piesã despre ilegaliºti.

G.A. : Asta în guvern ?

A.S. : În plinã ºedinþã de guvern, cerându-mi explicaþii pentru „scuze”, spu-
nându-mi cã el nu se regãseºte în aceste scuze, cã prin declaraþia mea l-am
implicat ºi pe el care nu subscrie la acest punct de vedere, cãci nu se considerã
vinovat cu nimic ºi românii nu sunt vinovaþi cu nimic ºi nu au de ce sã-ºi cearã
scuze Germaniei.
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Bineînþeles cã potrivit obiceiului, nimeni nu a venit în apãrarea mea, cu atât
mai puþin miniºtrii PD sau Petre Roman. Am atras atenþia cã nu mi-am cerut
scuze faþã de Germania. Faþã de Germania mi-am exprimat regretul ºi profunda
înþelegere a acestor adevãruri, dar am cerut scuze persoanelor ºi urmaºilor celor
al cãror destin a fost profund ºi pe nedrept tulburat de gesturi incalificabile.
Persoane dintre care unii sunt cetãþeni români în continuare.

Aºa cum deja mã obiºnuisem, conversaþiile mele cu d-l Caramitru erau com-
plet iraþionale, adicã la argumentele mele dânsul rãspundea doar prin gesturi
isterice. Sunt sigur însã cã o asemenea atitudine tacit susþinutã prin privirile
dezaprobatoare ale altor miniºtri a ieºit dincolo de uºile camerei în care ne
gãseam – unde altminteri erau prezente foarte multe persoane în afara membrilor
guvernului – ºi au alimentat presa. Mi se pare cã, de altfel, d-l Caramitru a dat
declaraþii ºi în presã în legãturã cu aceste lucruri. Ceea ce a fãcut ca peste puþinã
vreme, atunci când la Paris, în timpul unei întâlniri a miniºtrilor de Externe ai
Uniunii Europei Occidentale ºi a miniºtrilor de Externe din þãrile Parteneriatului
pentru Pace, m-am revãzut cu Klaus Kinkel, acesta sã-mi spunã între patru ochi :
„Gestul tãu, declaraþia ta a fãcut o extraordinarã impresie în Germania ºi a fost
foarte importantã pentru a da un nou conþinut relaþiilor româno-germane. Ai tãi
nu te-au înþeles. Am vãzut presa voastrã care nu te-a susþinut ºi din acest motiv
efectul gestului tãu extraordinar s-a diminuat foarte mult. Pentru tine vom avea
fãrã îndoialã o mare stimã, ºi pentru curajul pe care l-ai avut. Dar având în
vedere modul în care a fost primit gestul tãu, din pãcate, aceastã stimã nu va
putea sã joace un rol ºi într-un sens mai larg”.

G.A. : Un diplomat german, care a fost prezent, în 1998, la prima întâlnire a lui
Klaus Kinkel cu succesorul d-strã, povestea cã ministrul de Externe german ºi-a
început intervenþia referindu-se la d-strã ºi încheind cu cuvintele : „Îmi pare rãu
cã nu voi putea continua proiectele începute cu d-l Severin”.

A.S. : Mi s-a mai spus. În orice caz, s-a produs o importantã schimbare de ton ºi
de atitudine a ministrului de Externe german. În ceea ce-l priveºte pe Klaus
Kinkel, ºtiu bine cã a discutat ºi cu cancelarul Helmuth Kohl ºi a exercitat o
mare influenþã asupra acestuia în favoarea României. Trebuie adãugat, însã, cã
în ceea ce priveºte relaþiile cu cancelarul, acesta avea o simpatie specialã pentru
preºedintele Emil Constantinescu cu care s-a întâlnit în lume în mai multe
rânduri, înainte ca d-l Constantinescu sã devinã preºedinte ºi dupã aceea.
Desigur cã ºi aceastã relaþie personalã a avut un rol de jucat.

G.A. : D-le Severin, aceasta ar fi istoria campaniei pro-NATO. Concomitent, în
timpul mandatului d-strã au mai avut loc campanii cãrora opinia publicã le-a dat
mai puþinã atenþie. E vorba de efortul rãmas oarecum în umbrã privind integrarea
în Uniunea Europeanã. Au existat paºi semnificativi ºi în aceastã direcþie.
Amintiþi-i vã rog !

A.S. : Pânã în luna iulie, toate discuþiile noastre, nu numai cu þãrile europene,
dar ºi cu þãrile neeuropene importante, mã refer la SUA ºi Canada, au avut ca
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punct de atenþie obligatoriu ºi integrarea României în UE. Eu am considerat cã
trebuie sã discutãm întotdeauna cu interlocutorii noºtri europeni ºi euro-atlantici
patru puncte : poziþia subregionalã a României, care însemna un atu al României ;
problema relaþiilor bilaterale ºi conþinutul acestor relaþii ; tema primirii noastre
în NATO ºi, de asemenea, problema integrãrii noastre europene. Toate au fost
privite în conexiunea lor profundã, ºi nu doar adãugate unul dupã celãlalt.

Punctul nostru de vedere privind integrarea europeanã era urmãtorul : România
nu este interesatã sã devinã membrã a Uniunii înainte sã fie pregãtitã deplin
pentru aceasta. În al doilea rând, pregãtirea României pentru a deveni membrã
a Uniunii nu era doar o problemã de interes românesc, ci una de interes general
european. Ceea ce însemna cã þãrile membre ale Uniunii, primele, trebuie sã
mobilizeze resurse pentru a determina cât mai rapida terminare a procesului de
pregãtire a României ºi cât mai rapida atingere de cãtre România a standardelor
necesare unei integrãri de succes. Punctul numãrul trei era acela cã România
trebuie sã participe încã din momentele incipiente ale drumului sãu spre calitatea
de membru al Uniunii Europene la dezbaterile care se organizeazã în vederea
reformei interne a acesteia, reformã menitã sã o pregãteasã pentru extindere. O
extindere pe care s-o privim ca pe un proces de reconciliere a Europei cu ea
însãºi ºi de reunificare europeanã, iar nu ca pe o simplã lãrgire, ca pe o dez-
voltare cu caracter cantitativ.

Din acest unghi, aº sublinia rapid douã lucruri. Când am vorbit despre nevoia
ca þãrile candidate sã fie incluse în procesul de dezbatere privind reforma internã
a UE, ºtiu cã am surprins destul de mult. Dar am insistat asupra acestui lucru.
Am spus-o prin diferite declaraþii, în cadrul întâlnirilor mele cu miniºtrii de
Externe ai UE. Din pãcate, fãrã sprijinul presei române, ideea nu a putut fi
suficient rãspânditã, nu a fost adusã în atenþia lumii. La un an dupã, când exact
aceeaºi tezã a fost expusã de cel care între timp devenise ministru de Externe al
Poloniei, d-l Bronislaw Geremek, ea a fost mult amplificatã de mass-media
polonezã ºi a intrat în conºtiinþa lumii ca o idee polonezã. Dar ºtiþi bine cã nu
este singurul caz de acest gen.

G.A. : Ca idee polonezã care îºi începea cariera în 1998.

A.S. : La fel a fost ºi cu o altã idee amintitã anterior, ºi anume sã privim procesul
extinderii ca un proces de reunificare a Europei ºi nu ca un proces de lãrgire a
Europei. A fost mai întâi privitã cu zâmbete de interlocutorii mei, miniºtri de
Externe din þãrile europene. Apoi a fost din ce în ce mai mult preluatã ºi la un
moment dat chiar Jacques Santer folosea sintagma „reunificarea Europei” destul
de frecvent. Astãzi este însã invocatã mai rar. Cam aceste idei formau viziunea
româneascã asupra extinderii UE.

G.A. : Recunosc cã nu aº încuraja interpretarea de mai sus. A vorbi despre
„reunificarea Europei” înseamnã a diminua semnificaþia diferenþelor dintre demo-
craþiile Uniunii Europene ºi democraþiile renãscânde din zona de fostã influenþã
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sovieticã. Înseamnã a pune în faþã criteriul geografic (i.e., aºezarea pe pãmântul
Europei), când, de fapt, integrarea se referã la asumarea unor valori politice ºi
asigurarea unor standarde economice ºi sociale.

A.S. : Eu nu m-am referit la o unificare în sens geografic, ci în sens istoric.
Subliniez cã nu este vorba despre o extindere a Uniunii Europene pur ºi simplu,
ci despre o transformare care cuprinde întregul continent.

G.A. : Nu cred cã este locul sã dezvoltãm acest subiect. Care au fost ideile cu
semnificaþie proceduralã promovate de Partea românã ?

A.S. : Ideea cã toate þãrile candidate trebuie tratate în aºa fel încât sã aibã ºanse
egale în procesul de extindere. Aceasta implica începerea negocierilor cu toate
aceste þãri odatã, în acelaºi timp. Iatã un punct de vedere articulat, destul de
complex, care pânã la urmã a ºi fost consacrat implicit la Consiliul European
de la Luxemburg în 1997, apoi ºi formal la Consiliul European de la Helsinki
în 1999. Aº sublinia cã în mod real procesul a fost început la Luxemburg ºi nu la
Helsinki. Dacã citim cu atenþie textul documentului final al Consiliului de la
Luxemburg, se va observa cã, deºi sofisticat ºi foarte alambicat, tocmai pentru ca
în formã sã pãstreze o extindere cu douã viteze, în realitate asigurã un proces
global de extindere. A trebuit sã aparã Kosovo, sã se manifeste mai limpede
criza iugoslavã, criza balcanicã în general, ca sã se confirme abordarea noastrã
ºi sã se impunã, în cele din urmã, strategia noastrã.

G.A. : Care a fost atmosfera în care aþi lucrat, din iulie 1997 pânã în decembrie
1997, la tema integrãrii europene ?

A.S. : Deziluzia produsã dupã încheierea summit-ului de la Madrid a condus la
o oarecare indiferenþã faþã de campania noastrã pentru UE. Aº spune, „din
fericire”, pentru cã, în atari condiþii, am putut sã ne vedem mai liniºtiþi de treabã,
cei care eram direct responsabili cu aceastã temã, ºi sã avem ºi rezultate mai
bune decât am avut la Madrid. N-am sã uit niciodatã ziua Consiliului European
de la Luxemburg când am fost primiþi cu un entuziasm, cu o cãldurã extra-
ordinarã. N-am sã uit niciodatã când Prodi a venit sã mã îmbrãþiºeze fericit ºi
sã-mi spunã : „A ieºit exact cum aþi vrut voi. Am rãsturnat practic punctul de
vedere al Comisiei Europene care spunea foarte clar cã trebuie sã fie douã
grupe distincte. Am lucrat ºi de data asta personal pe text ºi fii sigur cã textul
este bun aºa cum ºtiu eu sã-l fac”.

Textul era foarte bun. Desigur e mai bun textul de la Helsinki, pentru cã, sub
presiunea evenimentelor care au confirmat viziunea noastrã, este debarasat de
toate acele întortocheli de frazã ºi sofisticãrii care erau chemate sã punã în
umbrã ideea promovatã prin avizul Comisiei Europene.

G.A. : Aº spune cã ambele texte sunt despãrþite mai puþin de o diferenþã de
formulare, cât de o epocã. Epoca Kosovo. Evenimentele din prima parte a anu-
lui 1999 sunt cele care au schimbat viziunea despre viitorul Europei.
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A.S. : Categoric aºa este. Dar lãsaþi-mi mica satisfacþie de a remarca faptul
cã evenimentele, deciziile ºi percepþiile s-au schimbat exact în direcþia pe
care noi am dorit-o.

Pentru cã m-aþi întrebat despre atmosfera în care am lucrat pentru strategia
integrãrii, sunt dator sã adaug ceva. Dupã Madrid a trebuit sã dãm o luptã,
cea mai mare luptã, cu d-nul Alexandru Herlea, ministrul pentru Integrarea
Europeanã. Atitudinea din ce în ce mai radicalã, mai birocraticã ºi mai „conta-
biliceascã” a Comisiei Europene, care dorea cumva sã se inspire din formula
NATO pentru a promova o extindere în valuri, în timp ce noi ne luptam pentru
începerea negocierilor cu toatã lumea odatã, fusese adoptatã chiar de d-l Herlea.
Dânsul tot încerca sã ne convingã cã este periculos sã ne luptãm pentru a cere
mai mult decât oferea punctul de vedere al Comisiei, atunci când noi – adicã,
MAE – credeam cã a accepta punctul de vedere al Comisiei însemna de fapt
pierderea partidei. De aceea, împreunã cu colaboratorii mei, veneam cu formule
care sã ajute realizarea unui compromis favorabil nouã. Aceasta a fost munca
noastrã cea mai importantã : încercarea de a defini formule care sã salveze faþa
Comisiei Europene promovând pe fond optica româneascã.

G.A. : D-le Severin, în ce mãsurã consideraþi cã noi am epuizat posibilitãþile în
promovarea intereselor noastre pro-europene ? Am fructificat noi cu adevãrat
oportunitãþile pe care le-am avut ? O sã vã dau un exemplu. În noiembrie 1997
am fãcut un drum cu Leonida Pop43, pe care îl ºtiþi, în Germania. Am obþinut
atunci o întâlnire cu Otto Shilli, vice-preºedinte al Partidului Social-Democrat ºi
personalitate cu o vastã interfaþã socialã. L-am putut aborda datoritã conexiunilor
sale cu lumea culturalã. Se ºtia deja cã la urmãtoarele alegeri social-democraþii au
cele mai mari ºanse sã câºtige ºi el va face parte din Cabinet44. Am cerut aceastã
întâlnire pentru a-l implica în promovarea unei idei care mi se pãrea  strategicã :
realizarea unei ºosele Budapesta-Bucureºti (sau Bucureºti-Budapesta), care sã
traverseze Transilvania. Aveam datele privind simpatia germanilor pentru Ungaria.
(Într-un sondaj de acum câþiva ani, la întrebarea : „Pe cine vreþi sã-i aveþi alãturi
în UE”, germanii numiserã Ungaria în proporþie de 80%, lista terminându-se cu
Turcia, circa 38%, Bulgaria cu vreo 34% ºi biata Românie la coadã, cu 32%.)
Stimularea interesului german pentru România putea sã treacã prin Ungaria.

43. Leonida Pop este una dintre personalitãþile cele mai captivante pe care le-am cunoscut
în aceºti ani. Dupã ce a fost rãspopit, în anii ’80, datoritã protestelor sale la asocierea
Bisericii Ortodoxe Române cu autoritãþile comuniste, în condamnarea lui Gheorghe-Calciu
Dumitreasa, a plecat în Germania. Aici a lucrat o perioadã la radio Europa liberã, post pe
care l-a pãrãsit datoritã unor limite de exprimare – iar acolo, exprimarea determina soarta
unor oameni. Mai departe, a aderat la comunitatea antroposoficã germanã. Imediat dupã
revoluþie, a revenit în þarã, iniþiind un numãr incredibil de proiecte – ºcolile Waldorf,
asociaþii pentru copii cu handicap sau persoane în vârstã etc. Relaþiile lui în societatea
germanã sunt excepþionale.

44. Otto Shilli a devenit ministrul Justiþiei în noul guvern social-democrat-ecologist.
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A implica România ºi Ungaria într-un proiect de asemenea anvergurã ar fi
avut efecte considerabile asupra economiei româneºti, ar fi deschis o investiþie
de miliarde de dolari capabilã sã vitalizeze regiunea într-un moment foarte dificil,
ar fi asigurat o colaborare constantã ºi pe termen lung cu Ungaria ºi ar fi
impresionat Germania ºi alþi mari actori politici.

Otto Shilli era într-adevãr un pro-maghiar ºi un pro-european ºi a fost extrem
de receptiv45. Mi-a spus, cu aceastã ocazie, cã el este omul care ar putea sã facã
lobby-ul necesar pentru a gãsi investiþii la nivel european. Un simplu apel al
statului român ori maghiar la resursele UE se va lovi de o birocraþie greu de
depãºit, mi-a explicat el.

Fusese un exerciþiu de cvasi-diplomaþie netradiþionalã. Am revenit în þarã, am
trimis din nou lui Victor Ciorbea un material larg privind ºoseaua Bucureºti-
-Budapesta, cu argumente ºi detalii ale întâlnirii cu Otto Shilli. Deºi într-o discuþie
directã s-a arãtat a fi interesat de idee, niciodatã nu am primit vreun semn cã se
doreºte punerea în valoare a unei asemenea oportunitãþi. Iatã un singur exem-
plu, unul din multe altele de altfel, care sugereazã existenþa multor porþi care nu
au fost niciodatã deschise.

A.S. : Este plin de sens ceea ce spuneþi, dar trebuie sã observ cã exact acelaºi
lucru l-am încercat ºi noi. Am încercat sã mobilizãm atenþia Germaniei pornind
de la proiecte concrete, care puteau sã o intereseze cu adevãrat. Atunci când
am reuºit, în fine, sã organizãm vizita de stat a preºedintelui Constantinescu
în Germania, i-am sugerat sã punã pe masa discuþiilor, atât cu preºedintele
Herzog, cât ºi cu cancelarul Helmuth Kohl, câteva proiecte concrete. Nu era
cazul sã mai vorbim în termeni generali cu Germania, ci sã spunem cã legãturile
noastre se pot strânge pe baza unor proiecte de interes comun. ªi de interes
european. Proiectele de care îmi aduc aminte sunt urmãtoarele : spijinul german
pentru finanþarea autostrãzii Budapesta-Bucureºti care sã treacã prin Cluj ºi sã
ajungã la Braºov parcurgând Târgu-Mureº ºi Sighiºoara. (Târgu-Mureº e, desigur,
o zonã cu populaþie maghiarã, iar Sighiºoara ºi Braºovul zone cu populaþie
germanã.) A-i spune cancelarului Germaniei cã vrem sã ne sprijine pentru
realizarea unei autostrãzi care ar fi fost autostrada pãcii, autostrada parteneria-
tului româno-maghiar ºi ar fi inclus în marile coridoare europene comunitãþile
germane din Siebenbürger, aceasta nu putea sã fie o idee care sã nu entu-
ziasmeze conducerea germanã.

Un alt proiect pe care l-am propus era transformarea aeroportului din Sibiu în
aeroport internaþional prin prelungirea pistei ºi montarea unor instalaþii la costuri
absolut moderate. În acelaºi timp, noi propuneam ca traseul coridorului euro-
pean de transport numãrul patru sã fie modificat în aºa fel încât el sã nu o ia
spre sud de îndatã ce intrã în þarã, ci sã treacã prin Arad sau Timiºoara, zone ale
ºvabilor, ºi sã se îndrepte spre Sibiu, astfel încât ºi acest oraº sã fie aºezat de-a

45. Îi fusesem prezentat ca un militant al bunelor relaþii româno-maghiare.
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lungul unor artere principale europene. Dupã care, de la Sibiu ar fi coborât pe
Valea Oltului ºi la Râmnicu-Vâlcea ar fi putut sã se bifurce spre Bucureºti ºi
Giurgiu, o bretea fiind coborâtã mai mult sau mai puþin perpendicular pe
Dunãre, acolo unde s-ar fi putut construi un al doilea pod între România ºi
Bulgaria. Aceastã idee din pãcate nu a fost urmatã ºi iatã cã facem un al doilea
pod, dar nu acolo unde ne-ar fi convenit ambilor un asemenea proiect, ci mai la
vest, acolo unde convine în special Bulgariei. Opoziþia ministrului Bãsescu
pentru o formulã absolut normalã solicitatã de bulgari, dar care putea sã þinã
seama mai bine ºi de interesele românilor, a condus în final la succesul poziþiei
bulgãreºti împotriva rezistenþei iraþionale a României.

Un alt proiect pe care l-am discutat atunci cu cancelarul german a fost con-
tribuþia Germaniei pentru realizarea universitãþii multiculturale de la Cernãuþi,
care dupã opinia mea ar fi premers o universitate de acelaºi tip realizatã ºi în
România. Universitatea de la Cernãuþi trebuia sã încerce a aduce împreunã
cultura românã, cea germanã, cea ucraineanã ºi, de asemenea, cea iudaicã.

Iatã câteva proiecte… În fine, am mai discutat atunci ºi o propunere venitã de
la ministrul Caramitru : restaurarea oraºului Sibiu ca unul dintre cele mai repre-
zentative oraºe germane ale perioadei în care el a fost construit. Nu numai unul
dintre cele mai reprezentative, dar ºi cel mai bine conservat – întrucât nu a fost
bombardat aºa cum s-a întâmplat cu oraºele Germaniei în timpul rãzboiului.

Iatã câteva elemente de diplomaþie pragmaticã. Diplomaþia ce face ? Tinde –
nu-i aºa ? – sã dezvolte ºi sã consolideze relaþii între state, iar aceste relaþii nu se
pot consolida doar pe simple declaraþii. Armãtura lor e datã de proiecte con-
crete, în special cu caracter economic, dar ºi cu caracter cultural, social etc.

Cine a urmãrit, însã, proiectele ? Ele nu puteau fi puse în aplicare de cãtre
ministrul de Externe. Hai sã spunem un lucru foarte clar : ministrul Bãsescu a
refuzat de foarte multe ori sã meargã în delegaþie cu preºedintele þãrii pentru ca
astfel sã câºtige într-o manierã grobianã simpatii în PD. Cãruia în permanenþã
i-a alimentat sentimente anti-CDR ºi anti-Constantinescu, în condiþiile în care
noi eram aliaþi politici în guvernare cu aceºtia. Eu nu spun cã CDR sau cã
d-l Constantinescu au fost impecabili, dar una este o criticã pozitivã, raþionalã,
colegialã, amicalã ºi alta este grobianismul, teribilismul gratuit care înseamnã de
fapt subminarea coaliþiei pentru obþinerea unor câºtiguri tactice în interiorul
partidului prin satisfacþia creatã celor ce aveau frecuºuri în provincia în care
locuiesc cu exponenþii celorlalte partide din coaliþia de guvernare. Aceºtia
veneau aici la Bucureºti cu nãduf ºi erau fericiþi sã-l verse prin gura lui Traian
Bãsescu – lucru care se poate spune ºi despre Radu Berceanu sau despre
Alexandru Sassu.

M-am referit la Traian Bãsescu pentru cã în multe din aceste proiecte el avea
un rol esenþial de jucat. Noi convenisem ca Germania sã ne sprijine pentru a
realiza autostrada Budapesta-Bucureºti pe traseul de care vã vorbeam ºi care era
cel mai important ºi interesant ºi pentru Germania, ºi pentru Ungaria, ºi pentru
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România. Traian Bãsescu avea alte prioritãþi. Îºi fãcea o plãcere din a sfida
punctul de vedere al MAE sau punctul de vedere al Preºedinþiei care în aceste
chestiuni a coincis întrutotul cu al ministrului de Externe. Ducându-mã în partid
ca sã rezolvãm acolo asemenea dispute, nu am gãsit nici un fel de sprijin, nici
un fel de înþelegere, iar cea mai bunã dovadã cã ceea ce spun este purul adevãr
este faptul cã, practic, proiectele au rãmas în nelucrare. Singurul care a avansat
a fost cel privind Sibiul. Aºa dupã cum l-am criticat, acum sunt gata sã spun
adevãrul ºi sã arãt cã încãpãþânarea de atâtea ori contraproductivã a lui Ion
Caramitru a fost bine venitã în urmãrirea acestui proiect.
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8

Alfred Moses, Madeleine Albright
ºi parteneriatul strategic cu Statele Unite

Prima vizitã oficialã a lui Emil Constantinescu
nu putea fi doar un premiu de consolare

G.A. : „Cu parteneriatul strategic sub braþ ºi cu acest angajament pentru prima
oarã oficial al Italiei ca partener privilegiat al Statelor Unite în flancul sudic al
NATO, am plecat de la Roma direct la Washington”. Parcã aºa aþi spus. Dar îmi
închipui cã, ducându-vã la Washington, nu luaþi prima datã contact cu politica
externã a Statelor Unite ºi cu actorii ei.

A.S. : Deloc. Aºa cum v-am povestit deja, prima discuþie aprofundatã o avu-
sesem chiar înainte de a fi desemnat ministru de Externe. Înainte sã se formeze
guvernul, Alfred Moses a încercat sã sondeze ºi sã vadã cine ar putea sã fie
miniºtrii principali ai viitorului guvern printre care, evident, ºi ministrul
Afacerilor Externe. Contactele mele cu America erau mult mai vechi ºi destul de
ample. Aceastã întâlnire a avut, însã, o semnificaþie particularã, întrucât ea urma
sã punã în temã, sã pregãteascã abordarea relaþiilor româno-americane din
perspectiva noii funcþii. În discuþia cu Alfred Moses am avansat pentru prima
oarã ideea parteneriatului strategic româno-american ºi i-am spus : noi nu vrem
sã fim protejaþi ai SUA, ci vrem sã fim aliaþi ai SUA.

G.A. : Când se întâmpla asta ?

A.S. : În decembrie 1996. Cu o sãptãmânã înainte de formarea guvernului, când
lucrurile erau suficient de conturate pentru ca el sã ºtie aproape precis cã cel
mai probabil ministru de Externe eram eu. Vroia sã vadã cum gândesc. În acelaºi
timp, vroia ºi el sã mã avertizeze ce are în cap administraþia americanã.

Eu am spus – þin minte precis aceastã formulare – cã din punctul meu de
vedere România nu este doritoare sã fie protejata Statelor Unite, ci este doritoare
sã fie aliata lor. O asemenea alianþã, am spus, ar putea sã trezeascã zâmbete
la Washington, pentru cã mulþi de acolo, gândind mai puþin la ce înseamnã
România, vor avea impresia cã este un proiect ridicol de asociere a unui cal ºi a
unui pui. De aceea, spuneam, România trebuia sã adopte un model de viaþã, un
model de organizare, un model de funcþionare, care sã fie conform valorilor în
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care crede democraþia americanã. Nu o copie a Americii, ci un sistem de valori
ºi un sistem de administrare, de viaþã, cu o eficienþã perfect compatibilã cu a
celor americane. În al doilea rând, va trebui ca România sã se insereze în mod
util în politica pe care SUA o realizeazã în aceastã parte a lumii ºi astfel sã
reprezinte la extremitatea esticã a continentului acel partener pe care Marea
Britanie îl întruchipeazã la extremitatea vesticã. Problemele sunt diferite în Vestul
ºi în Estul continentului, actorii sunt diferiþi, deci nu trebuie ca partenerul
Americii la Est sã fie identic cu cel de la Vest, dar ei trebuie sã joace, în contextul
specific, acelaºi rol. ªi nu vãd pentru SUA un partener similar Marii Britanii,
evident pãstrând proporþiile, în zona aceasta, decât România. Dacã noi vom
putea arãta aceste lucruri, parteneriatul strategic va putea deveni realitate. În
acest punct al discuþiei am subliniat : „Pentru asta noi trebuie sã ºtim ce politicã
vor sã facã Statele Unite în aceastã parte a lumii, care este poziþia voastrã faþã de
þãrile din aceastã zonã la un loc ºi faþã de fiecare în parte”. Aºa s-a ajuns la o
foarte scurtã expunere pe care ambasadorul american mi-a fãcut-o în legãturã
cu punctele nevralgice ale zonei ºi în legãturã cu punctele de mare interes sau
de mare preocupare pentru SUA.

G.A. : Desigur, Ucraina.

A.S. : Unul dintre aceste puncte era Ucraina : stabilitatea Ucrainei, integritatea
teritorialã a Ucrainei, prosperitatea Ucrainei care de asemenea este un factor de
securitate, precum ºi orientarea occidentalã a Ucrainei. Toate acestea erau
obiective de mare interes pentru Statele Unite. Întrebarea majorã era cum sã se
promoveze o asemenea politicã. Aºa a apãrut, din discuþia cu Alfred Moses,
ideea trilateralei România-Ucraina-Polonia, despre care v-am vorbit anterior.

G.A. : Care erau strategiile având, din punct de vedere american, prioritate pentru
politica regionalã ?

A.S. : Un alt element de prioritate era, bineînþeles, stabilitatea în Europa Centralã
ºi anume, în partea asta mai frãmântatã a Europei Centrale, în estul Europei
Centrale. Ca atare, raporturile România-Ungaria erau esenþiale. Iatã, ne întoarcem
la cei doi vectori despre care am mai vorbit  : Budapesta-Bucureºti ºi Varºovia-
-Bucureºti.

G.A. : Serbia ºi Grecia au fost menþionate ?

A.S. : A treia chestiune era, fireºte, zona Europei Balcanice. Se dorea într-un fel –
nu s-a spus cuvântul ca atare, dar se sugera – ca România sã fie un fel de lider
al acestei zone. Nu în sensul de a da ordine, aºa cum înþeleg românii care
pronunþã formula „România – lider subregional”, ci în sensul de þarã capabilã sã
ofere exemple bune, sã dea sfaturi bune, sã asigure oportunitãþi concrete de
colaborare, toate acestea ducând la calm într-o regiune cu spiritele destul de
agitate. Am abordat ºi problema drumurilor caucaziene ºi a bazinului Mãrii
Negre, securitatea în Marea Neagrã ºi securitatea energeticã. Am pus întrebãri
legate de politica Statelor Unite faþã de Rusia. Ambasadorul american a accentuat
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o datã în plus interesul ca România sã aibã raporturi bune cu Rusia. Relaþiile
neamicale cu Rusia nu erau un atu în relaþiile cu SUA, ci dimpotrivã. Fireºte
cã asta este insuficient pentru a spune care-i politica ºi viziunea Statelor Unite
faþã de Rusia. Dupã pãrerea mea, lucrurile nu sunt foarte clare nici în acest
moment. Încã nu s-a definit ce înseamnã Rusia pentru SUA : un aliat, un adversar
sau altceva.

Iatã o sumã de idei conturate în discuþia respectivã ºi care au alimentat
concepþia româneascã de politicã externã, aºa cum eu îi puteam da contur în
acel moment. Aºa cã în momentul când luam sub braþ acordul cu Italia ºi mã
îndreptam spre Washington ºtiam deja cã eram pe drumul cel bun.

G.A. : De ce acest traseu ?

A.S. : Vroiam sã ajungem la Washington nu ca unii care repetã încã o datã cererile
fãcute de guvernele anterioare, spunând ce nesigurã este România ºi ce mult are
nevoie de umbrela NATO. Din contrã, am dorit sã mergem acolo cu o sumã de
realizãri ºi de fapte concrete pe plan subregional ºi, de asemenea, cu suportul
cel puþin al uneia dintre þãrile membre NATO care erau în acelaºi timp ºi þãri ale
Grupului celor 7, un actor într-adevãr important în cadrul Alianþei, la flancul
sudic. Nu puteam merge la Washington doar cu scrisorile de recomandare ale
Franþei, întrucât se ºtie foarte bine cã aceste scrisori de recomandare nu erau
chiar cea mai bunã cheie pentru deschiderea porþii americane.

Au fost unii care ne-au acuzat cã ne-am dus prea târziu în Statele Unite,
pentru a discuta de NATO. Evident cã lucrurile nu stau aºa. Ne-am dus în primul
moment când o discuþie serioasã ºi o vizitã serioasã s-au putut organiza în SUA.
Chiar dacã venirea la conducerea statului român a preºedintelui Constantinescu
a fost un eveniment care a produs satisfacþie în Statele Unite, ea nu îngãduia, la
nivelul relaþiilor de atunci dintre România ºi SUA, o vizitã fulger sau o primire
fulger a ministrului român de Externe.

 O vizitã a preºedintelui Constantinescu în Statele Unite s-a putut organiza
doar în anul 1998. Posibilitatea unei vizite neoficiale mai apãruse în 1997, dupã
Madrid, ca un fel de compensaþie pentru refuzul SUA de a ne sprijini acolo.
Atunci eu am fost unul dintre cei care m-am opus vizitei. Preºedintele a oscilat,
cum era ºi firesc, pentru o fracþiune de secundã – nu poþi sã refuzi o asemenea
invitaþie chiar cu mare uºurinþã –, dar imediat a împãrtãºit punctul de vedere
potrivit cãruia nu se cãdea ca ºeful statului român sã facã o vizitã în capitala SUA
numai ca un premiu de consolare pentru lãsarea României în afara primului val
de extindere a NATO. Noi am anunþat cã preºedintele are o agendã încãrcatã, cã
nu poate sã facã o asemenea vizitã, dar cã suntem bucuroºi sã primim vizita
preºedintelui SUA, dacã doreºte sã o facã, în România.

G.A. : Deci era, de fapt, de ales între cele douã variante.

A.S. : Nu era. Nu ni s-a oferit sã alegem una sau alta. ªtiindu-se cã noi suntem
foarte doritori sã organizãm o vizitã a preºedintelui României în SUA, ni s-a fãcut
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aceastã ofertã în momentul în care deja România pierdea trenul NATO. Eu am
spus : „Asta nu !”. În termeni diplomatici, þin minte cã am discutat explicit cu
ambasadorul SUA. „Asta nu ! Preºedintele României nu are o agendã potrivitã
pentru a face o vizitã atât de rapidã”. Urma sã plecãm în Japonia ºi Emil
Constantinescu trebuia sã fie în þarã spre a-ºi pregãti vizita. „Însã vom fi
foarte bucuroºi [am adãugat], dacã preºedintele Statelor Unite ar face o vizitã
la Bucureºti”.

G.A. : Înþeleg cã dacã preºedintele Constantinescu ar fi acceptat vizita în SUA,
nu l-am mai fi avut pe Bill Clinton în Piaþa Universitãþii.

A.S. : Evident, nu s-ar mai fi produs vizita la Bucureºti a preºedintelui Clinton.
Iatã de ce prima vizitã a preºedintelui Emil Constantinescu în SUA a avut loc
abia în aprilie 1998. Aºa erau timpurile atunci. Asta era ceea ce preluasem ca
poziþie a României în raporturile cu Statele Unite. Dacã vizita preºedintelui s-a
organizat atât de greu, vizita ministrului de Externe nu se putea organiza nici ea
în câteva sãptãmâni de la numire.

Pe de altã parte, noi nu doream o vizitã protocolarã, ci una cu adevãrat de
lucru, cu discuþii serioase. Asta presupunea intrarea partenerului american într-o
stare favorabilã abordãrii problemei de fond. Ceea ce necesita implicarea intelec-
tualã în dosarul românesc. Asta cerea timp. Nu toatã ziua conducerea Statelor
Unite stã sã citeascã dosarul românesc. Pe de altã parte, trebuia sã ne ducem la
întâlnire cu „muniþie”, cu argumente, nu doar cu repetarea vechilor noastre
dorinþe. Argumente serioase erau tocmai structurile subregionale pe care începu-
sem sã le construim – bilateralele ºi trilateralele – ºi, de asemenea, un parteneriat
strategic cu una dintre þãrile importante ale Europei ºi, în acelaºi timp, important
membru al NATO. Parteneriatul strategic cu Italia era un capital faþã de americani.

De aceea am fãcut vizita la momentul potrivit, care nu putea sã fie mai repede
decât la patru luni dupã instalarea noului guvern. Dar partea americanã a ºtiut
cã noi dorim aceastã vizitã din primul moment. Nu am stat, deci, aºteptând sã ne
manifestãm interesul în luna aprilie sau martie. Din primul moment s-a lucrat la
pregãtirea vizitelor. Vizita în Statele Unite, în aprilie 1997, a fost un succes. Aº
spune, cu o ironie amarã, cã a fost un succes atât de mare, încât a determinat o
parte a conducerii de atunci a PNÞCD sã intre în alertã ºi sã creadã cã România
va intra în NATO exclusiv prin meritele ºi în profitul imaginii unui ministru care
nu este þãrãnist. Drept pentru care a fost imediat mobilizat premierul de atunci,
cãruia i s-a cerut ca, în afara protocolului, a uzanþelor ºi mai ales a nevoilor, sã
facã o deplasare la Bruxelles pentru a se întâlni cu ambasadorii þãrilor membre
NATO care formau Consiliul NATO ºi care urmau, în mod normal, sã aibã o
întâlnire cu ministrul de Externe ºi nu cu primul-ministru al României. În acest
domeniu, excesele nu sunt foarte bine vãzute. Evenimentul a prilejuit unul dintre
primele momente de tensiune între mine ºi Victor Ciorbea.
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Argumentele ca SUA sã fie interesate
în parteneriatul cu România

G.A. : Care ar fi punctele principale ale vizitei în Statele Unite ?

A.S. : Momentul cel mai important l-a constituit întâlnirea mea cu Strobe Talbott,
prim-adjunctul secretarului de stat american. În fond, secretarul de stat american
este un fel de prim-ministru în sistemul american, iar primul sãu adjunct este un
fel de ministru de Externe. Întâlnirea cu Strobe Talbott s-a desfãºurat în cadrul
unui prânz de lucru foarte restrâns, cu persoane foarte bine informate ºi impli-
cate nu numai în dosarul românesc, dar ºi regional ºi subregional. Un prânz de
lucru care, firesc, a durat câteva ceasuri.

G.A. : Care a fost atitudinea d-lui Talbott ?

A.S. : Adjunctul secretarului de stat american se aºteptase la o discuþie mult mai
simplã, cu un interlocutor mai puþin informat ºi mai puþin combativ, pe care ar
fi vrut cumva sã-l punã la punct arãtându-i cã mai are de învãþat. Experimentul
lui nu a reuºit ºi a trebuit ca discuþia sã se desfãºoare ca între doi oameni care îºi
pun probleme ºi acceptã cã au de învãþat unul de la celãlalt. De multe ori dupã
aceea, inclusiv dupã ce nu am mai fost ministru de Externe, Strobe Talbott a
fãcut referiri la discuþia cu pricina.

Þin minte, am început discuþia prin a-l întreba dacã doreºte sã-i vorbesc direct
sau sã-i vorbesc pe ocolite ; dacã doreºte sã-i spun adevãrul sau doar lucruri
plãcute. Cred cã acest început destul de agresiv a fost de naturã sã-l surprindã.
Storbe Talbott este un om deosebit de inteligent ºi, fãrã îndoialã, un om cãruia
îi plac challenge-urile intelectuale. Aºa încât am avut o discuþie care a fost o
sursã de clarificare ºi de satisfacþie intelectualã. Dar ºi de satisfacþie politicã,
întrucât eu socotesc cã atunci am pus bazele parteneriatului strategic cu România.
I-am vorbit de parteneriat, i-am spus cu ce venim noi în acest parteneriat ºi i-am
spus cã pornesc de la analiza interesului Statelor Unite pentru România ºi nu de
la a interesului României pentru Statele Unite ; pentru cã, bãnuiesc, nu e atât de
important pentru Statele Unite de ce România are interesul sã fie partener al
SUA, ci este mult mai important sã-i aduc acele argumente pe care eu le vãd
esenþiale pentru ca SUA sã fie interesate în parteneriatul cu România.

Discuþia a continuat în aceºti termeni. D-l Talbott nu a putut sã vorbeascã de
pe poziþia unei persoane care dã lecþii celuilalt. În final, am vorbit ca doi oameni
normali care încearcã, respectându-se reciproc, sã rezolve o problemã comunã.
La sfârºitul acestei discuþii foarte lungi, care s-a prelungit faþã de cât era plani-
ficat, Strobe Talbott a spus : „Cred cã acum ar fi interesant sã faceþi o vizitã la
Departamentul de Stat, sã vedeþi micul nostru muzeu, biroul lui Franklin ºi aºa
mai departe. Întrucât eu am puþinã treabã, ne vom întâlni peste aproximativ o
jumãtate sau trei sferturi de orã, la întrunirea d-strã cu Secretarul de Stat”.
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Ne-am despãrþit. Aveam sã înþeleg dupã aceea – de fapt, mi s-a spus – cã d-l
Talbott s-a dus s-o informeze pe Madeleine Albright despre discuþia pe care a
avut-o, ca sã ºtie la ce sã se aºtepte.

„Triunghiurile lui Adrian”

A.S. : Am fãcut turul meu, apoi ne-am dus la întâlnirea cu d-na Albright. Întâlnirea
cu domnia sa a fost un moment de relaxare dupã ce anterior Strobe Talbott îmi
pusese întrebãri foarte directe ºi nu tocmai uºoare : de ce cred eu cã Statele Unite
ar fi interesate de alianþa cu România ? ; ce-i poate aduce Americii România ? Ce
interes ar avea SUA sã se implice într-o zonã ameninþatã de tensiuni ºi nesigurã ?
(Americanii nu sunt doritori sã se complice în zone periculoase.)

G.A. : ªi ce i-aþi spus ?

A.S. : I-am rãspuns : aceastã zonã nu este periculoasã dacã se extinde NATO în
direcþia ei ; este periculoasã dacã NATO nu se extinde în aceastã direcþie. Am
spus cã România nu are în prezent nici un fel de ameninþare ºi nu se simte
nesigurã ; noi nu dorim extinderea NATO în vederea suplinirii sau eliminãrii
unui deficit de securitate în care s-ar gãsi România. Prin urmare, nu ne aºteptãm
ºi nu vom cere ca soldatul american sã moarã în þara noastrã sau ca plãtitorul de
impozit american sã-ºi dea bãnuþul în vederea consolidãrii securitãþii româneºti.
Noi cerem, însã, ca prin integrarea noastrã în familia democratã, prin confirmarea
apartenenþei noastre la aceastã familie, sã fim degrevaþi de o serie întreagã de
cheltuieli, ceea ce ne va permite sã consolidãm propria noastrã capacitate de a
exporta securitate în zonã. Eram conºtient cã a prezenta regiunea aºa cum s-a
fãcut de multe ori înainte, ca fiind un loc de dezastre în care americanii sunt
chemaþi sã facã ordine era un contra-argument.

G.A. : Aþi vorbit despre bilaterale ºi trilaterale cu acea ocazie ?

A.S. : I-am vorbit, normal, despre atuurile noastre, despre concepþia noastrã
asupra relaþiilor cu þãrile din zonã, despre politica noastrã subregionalã, despre
trilaterale, despre parteneriatele bilaterale. Am arãtat  : iatã, noi facem douã
lucruri despre care am mai vorbit, construim structuri de securitate subregionale
care vor fi capabile sã se integreze ca atare în structura mai mare a unui NATO
extins ; ºi mai construim o vecinãtate prietenoasã pentru NATO. NATO se va
extinde nu pânã la graniþa cu inamicul, ci se va extinde pânã la graniþa cu un
vecin prieten.

G.A. : Sistemul de trilaterale, „triunghiurile lui Constantinescu” despre care
amintea d-na Zoe Petre, au trezit, dupã cum îmi amintesc, un interes aparte46.

46. În numãrul 5 al revistei 22/2000, consilierul prezidenþial Zoe Petre scria urmãtoarele  :
„Ideea complementaritãþii dintre spaþiul central-european ºi cel sud-estic, cu România ca
pivot al stabilitãþii regionale, ºi, în consecinþã, construirea de cooperãri trilaterale, a
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A.S. : Ele au devenit „triunghiurile lui Adrian”. Acesta a fost numele care, din
câte mi s-a spus, a fost folosit ulterior de cãtre cei care au constituit în cadrul
Departamentului de Stat un grup de studiu al trilateralelor din regiune. În vara
acelui an, am primit o scrisoare din partea d-nei Albright, în care îmi spunea cã
are un interes deosebit pentru diplomaþia trilateralã – „diplomaþia d-strã trilate-
ralã”. Am aflat cã în jargonul Departamentului de Stat acestor trilaterale li se
spusese „triunghiurile lui Adrian”.

G.A. : În articolul d-nei Zoe Petre, publicat în revista 22, /2000, este scris
„triunghiurile lui Constantinescu”.

A.S. : Vã explic despre ce este vorba. Era firesc ca în America aceastã idee sã fie
preluatã de la mine. Povestea trilateralelor, descrierea lor nu putea sã fie preluatã
decât de la mine, întrucât eu am fost cel care am plecat în Statele Unite cu
gândul de a descrie o nouã politicã româneascã privind regiunea. De aceea,
indiferent cine ar fi avut merite în crearea trilateralelor, cel care a expus subiectul,
cel care a intrat în detalii nu putea fi, în mod logic, decât o persoanã ca ministrul
de Externe, cu care se puteau purta ºi discuþii tehnice, nu doar sã se anunþe
iniþiativa ºi cât de frumoasã este ea. De aceea era firesc sã i se dea o denumire,
hai sã-i spunem, de cod, de tipul „triunghiurile lui Adrian”.

G.A. : ªi atunci ?

A.S. : M-a fascinat faptul cã Departamentul de Stat analiza aceastã politicã, o
gãsea interesantã ºi utilã pentru viziunea lui subregionalã ºi am vrut sã transmit
în þarã aceastã veste. Ceea ce am fãcut, însã, a fost sã informez în þarã cu prudenþa
pe care o învãþasem nu numai din anii ’90, ci ºi în perioada anterioarã, atunci
când trebuia sã discut cu oameni sus-puºi care se bosumflau când aflau de
succesele unora mai mici în ierarhie. Drept pentru care am povestit consilierilor
prezidenþiali despre aprecierea extraordinarã a „diplomaþiei trilaterale” dar,
pentru ca sã-i fac sã susþinã ºi mai mult aceastã idee, m-am gândit cã nu am
nimic de pierdut dacã voi afirma un mic neadevãr : cã triunghiurile respective au
fost botezate „triunghiurile lui Constantinescu”. Ceea ce, de altfel, era destul de
greu de pronunþat în englezã pentru ca sã intre în jargonul unei instituþii
americane. Într-adevãr, vestea a produs mare satisfacþie, drept pentru care în
conºtiinþa instituþiei prezidenþiale s-a intrat cu aceastã idee. Eu sunt vinovat,
recunosc, de inexactitate. Eu am fost la originea ei, dar motivul a fost pios,
pentru cã am dorit ca sã consolidez mândria preºedintelui ºi a consilierilor sãi
pentru o idee care era, în fond, româneascã.

aparþinut programului de politicã externã al lui Emil Constantinescu, ºi grupurile de
studiu de care vorbeºte Gabriel Andreescu se referã la «triunghiurile lui Constantinescu ºi
nu trilateralele lui Severin»”. Articolul doamnei Petre era o replicã la un text publicat în
numãrul imediat anterior al revistei 22, unde notasem lansarea de cãtre Severin a „politic[ii]
bilateralelor ºi trilateralelor.
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G.A. : Discuþia cu d-na Madeleine Albright ?

A.S. : Întâlnirea era conceputã în felul urmãtor  : trebuia sã începem cu o
scurtã declaraþie fãcutã în faþa presei, dupã care, fãrã rãspunsuri, fãrã între-
bãri, deci fãrã o conferinþã de presã propriu-zisã, trebuia sã ne retragem ºi
sã avem o întrevedere de circa 20-30 min. Ne-am întâlnit sã ne salutãm înainte
de a merge în faþa presei ºi apoi ne-am adresat presei fiecare cu alocuþiunea pe
care mai mult sau mai puþin ne-o pregãtisem. Spun „mai mult sau mai puþin”
pentru cã, într-un anume fel, amândoi eram în situaþia de a nu avea ceea ce
s-ar numi o alocuþiune pregãtitã minuþios. De ce  ? Din motive absolut diferite.
În ceea ce mã priveºte, îmi propusesem sã-mi asum riscul unei alocuþiuni care
sã þinã seama de tot ceea ce se întâmplase pânã în acel moment ºi de atmosfera
din timpul întâlnirii scurte cu presa. Este, desigur, un risc pentru cã fiind obligat
sã improvizezi sau neavând un text foarte bine ºi atent gândit, þi se poate
întâmpla sã spui lucruri pe care nu le doreºti sau care nu sunt cele mai indicate.
Dar ºi dacã reuºeºte, efectul este puternic, deci riscul asumat nu este gratuit. De
aceea, eu nu am avut o alocuþiune scrisã ; era ºi dorinþa mea de a-i arãta d-nei
Albright ºi celorlalþi parteneri americani cã vorbim sincer, cã vorbim din suflet,
cã nu avem o partiturã scrisã la rece pe care o recitãm acolo.

În ceea ce o priveºte pe d-na Madeleine Albright, domnia sa avea un
text scris ; este obiceiul Departamentului de Stat. Secretarul de stat american
nu se poate implica emoþional, afectiv ºi intelectual în nenumãratele întâlniri
pe care le are. Iar acelea în care se poate cu adevãrat adânci intelectual sunt
aºa de delicate, încât nu-ºi permite nici cel mai mic risc. Domnia sa nu avea
nici un fel de interes special sã mã impresioneze pe mine cu sinceritatea ºi
stilul discursului pe care urma sã îl þinã. Deci avea pregãtite fiºele, bucãþelele
de carton pe care sunt bãtute la maºinã alocuþiunile sale. Numai cã se pare cã
ceea ce pregãtise nu mai corespundea raportului pe care Strobe Talbott i-l
fãcuse sau în orice caz, informaþiilor pe care le deþinea dupã discuþia pe care
eu o avusesem cu adjunctul sãu. Drept pentru care, în mare grabã, se ope-
raserã cu creionul pe acele fiºe o sumã întreagã de modificãri. Modificãri care,
din câte mi-am putut da seama ºi cred cã nu greºesc, fãcuserã alocuþiunea mai
puþin seacã, mai nuanþatã. Ceea ce îmi aduc aminte perfect era fraza finalã
adãugatã cu creionul ºi care mi s-a pãrut extraordinar de importantã : „Aºteptãm
cu interes discuþia care va urma cu ministrul de Externe român ºi declarãm
interesul nostru pentru a avea cu România un parteneriat pe termen lung”.
„Un parteneriat pe termen lung” este un parteneriat strategic. Termenul „stra-
tegic” nu era folosit, dar „parteneriat” era. Ideea de a avea cu România
un parteneriat pe termen lung era clar rãspunsul la propunerea pe care o
dezvoltasem în detaliu în timpul întâlnirii cu Strobe Talbott ºi ceilalþi repre-
zentanþi ai Departamentului de Stat. Aceastã reacþie la discuþia noastrã a fost
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pentru mine ºi pentru România un câºtig excepþional47. De aici s-a ajuns,
în final, la consacrarea parteneriatului strategic pe care preºedintele Clinton l-a
lansat oficial la Bucureºti.

„Am venit la Washington spre a spune ce poate România
sã facã pentru Statele Unite”

G.A. : Nu aþi recunoscut vreun efect al schimbãrii de viziune ºi la nivelul
protocolului ?

A.S. : În continuare, ceea ce s-a întâmplat a fost în afara protocolului stabilit  ; un
alt semn de ridicare a nivelului discuþiilor ºi al întâlnirii : d-na Albright a permis
ziariºtilor sã ne punã întrebãri. Dar mai întâi a urmat alocuþiunea mea. Vocea
omului are inflexiuni diferite când citeºte un text ºi când vorbeºte liber. D-na
Albright s-a întors câtre mine, mi-a fãcut semn sã iau cuvântul, dupã care s-a
preocupat într-un gest reflex sã-ºi strângã fiºele dupã care citise. Deci asculta ce
spun, dar nu mã privea. Mi-am dat seama la un moment dat cã este surprinsã de
tonul meu, de tonul cuiva care vãdit nu citeºte ºi þine un discurs liber. În clipa
aceea s-a întors cãtre mine cu o figurã pe care nu am s-o uit… M-a privit la
început miratã, apoi amuzatã ºi apoi efectiv cu o realã prietenie ºi simpatie
pentru un ministru relativ tânãr dintr-o þarã relativ depãrtatã ºi fãrã ºanse, cel
puþin în acel moment, potrivit evaluãrilor din dosarele americane48, care are
îndrãzneala sã vorbeascã liber ºi, sper eu, cu miez. Discursul meu, foarte scurt
de altfel, a început cu formula pe care evident mi-o pregãtisem dinainte : „Nu
am venit la Washington spre a-i spune Americii ce aºteaptã România de la ea, ci
spre a-i spune ce poate România sã facã pentru Statele Unite”. Încurajat ºi de
finalul d-nei Albright am folosit ºi eu formula de parteneriat pe care România
doreºte sã-l construiascã cu SUA. Sigur cã s-au gãsit unii ºi în America, ºi în
România, sã ironizeze formula, care era o parafrazã a faimoasei expresii din
discursul lui Kennedy de la inaugurarea mandatului sãu : „Nu trebuie sã ne
întrebãm ce poate face America pentru noi, ci trebuie sã ne întrebãm ce putem
face noi pentru America”. Însã ironia aceasta mi se pare cu totul nepotrivitã. Era
clar cã dacã România nu poate face nimic pentru America, America nu are nici

47. Agenþia AP scria într-o depeºã din 22 aprilie 1997  : „Madeleine Albright l-a prezentat pe
Severin ca un avocat de frunte al reformei interne din România ºi a integrãrii României în
comunitatea internaþionalã”. Adãugând  : „România ºi Statele Unite lucreazã împreunã
pentru a pune bazele politice, economice ºi de securitate pentru o nouã comunitate
transatlanticã”.

48. REUTERS din 21 aprilie, zi în care au început discuþiile, o citeazã pe Madeleine Albright
cu afirmaþia : „Uºa NATO va rãmâne deschisã. Ultimii nu vor fi ºi cei din urmã ºi suntem
mulþumiþi de cooperarea în care suntem deja implicaþi cu România”. Formularea, devenitã
clasicã, sugera mai ales „nu”-ul american.
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un interes sã facã ceva pentru România. În lumea internaþionalã, în politicã în
special, jocul de interese ºi raportul de forþe sunt esenþiale. În ceea ce priveºte
raportul de forþe, desigur cã România nu se putea pune în balanþã cu SUA, dar în
ceea ce priveºte interesele, existau ºi existã interese americane care pot fi
satisfãcute mai bine printr-un parteneriat cu România. Era în favoarea noastrã sã
marcãm, pe de o parte, existenþa unor asemenea interese ºi, pe de altã parte,
disponibilitatea noastrã spre a sprijini promovarea lor.

Dupã încheierea alocuþiunii mele, atmosfera arãta evident destinsã. Atunci,
ieºind din protocolul foarte riguros pregãtit al acestei întâlniri, d-na Albright a
permis presei sã ne punã întrebãri. Am ajuns la o mini-conferinþã de presã.
Aceasta indica dorinþa secretarului de stat american de a ridica tipul de întâlnire
pe care o avea cu mine la un nivel superior celui planificat. Existã tot felul de
elemente care simbolizeazã importanþa unei întâlniri : poþi sã ai o întâlnire cu
d-na Albright fãrã nici un fel de apariþie în faþa presei ; poþi sã ai o întâlnire în
care, dupã aceea, purtãtorul de cuvânt al Departamentului de Stat face o comu-
nicare presei ; poþi sã ai o întâlnire în care secretarul de stat ºi omologul sãu
strãin au, aºa cum era planificat în cazul meu, doar douã scurte declaraþii în faþa
presei, fãrã sã intre în dialog cu ea. ªi poþi sã ai o conferinþã de presã care,
desigur, este un lucru mult mai important ºi aratã deja faptul cã cei doi au
aprofundat subiectele. Dupã cum iarãºi este important dacã aceastã conferinþã
de presã se þine înainte sau dupã întâlnire. Deci, existã o întreagã regie, o
întreagã simbolisticã. Faptul cã lucrurile fuseserã pregãtite pentru un anumit
nivel, iar ca urmare a mersului discuþiilor s-a trecut la un alt nivel, este semni-
ficativ, pentru cã asemenea schimbãri din mers se fac foarte rar.

Spun aceste lucruri pentru cei care nu le cunosc, ca sã aprecieze cã evaluãrile
mele ºi nu numai ale mele în legãturã cu vizita sunt justificate, ºi nu pur
subiective49. Am avut apoi o discuþie interesantã, dar nu foarte lungã, cu d-na
Albright ºi delegaþiile respective. ªi aceastã discuþie are un episod amuzant prin
aceea cã d-na Albright a avut ºi de data aceasta setul de cartonaºe cu notele
pentru convorbire, dar ºi-a dat seama cã, în raport cu ceea ce spusesem, acele
note nu-i mai serveau. Ele erau, probabil, ºi destul de critice ; se folosise tot

49. Am reuºit sã gãsesc rãspunsul lui Nicholas Burns, purtãtorul de cuvânt, la Conferinþa sa
de presã din 22 aprilie 1997 :
„Ea [Madeleine Albright] a avut o excelentã întâlnire cu ministrul de Externe român, ieri.
Conversaþia s-a concentrat aproape exclusiv pe chestiuni privind securitatea europeanã,
a lãrgirii NATO, a Parteneriatului pentru Pace…”. ªi mai departe  : „România a fãcut eforturi
enorme în reformele sale politice ºi economice. A fost un foarte bun partener al Vestului,
ºi al NATO, ºi al Parteneriatului pentru Pace… Secretarul de Stat Albright a spus cã avem
un adânc sentiment de prietenie ºi parteneriat cu România. Noi vrem în mod cert ca
România sã fie o parte a procesului de a pune Europa la un loc din nou. Ea a arãtat
d-lui Severin cã nici o decizie nu a fost luatã asupra þãrilor care vor fi invitate la summit-ul
din 7 ºi 8 iulie 1997 de la Madrid…”.
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registrul critic pe care Occidentul îl avusese în relaþiile cu regimul Iliescu. Drept
pentru care, dupã ce a început sã spunã câteva lucruri de acest gen, adicã ce
crede cã ar trebui sã îmbunãtãþim, la un moment dat s-a oprit, s-a uitat câteva
secunde în josul notelor ºi, dând la o parte, unul dupã altul, repede, câteva mici
cartonaºe a spus : „În fine, am aici mai multe note, dar am impresia cã eveni-
mentele ne depãºesc în sensul pozitiv, aºa încât e foarte important ce aþi spus,
susþin ce spuneþi ºi vrem sã trecem mai departe la lucru”.

Sigur cã un subiect esenþial atunci era candidatura noastrã pentru NATO.
Maximul pe care l-am putut obþine, ceea ce era mult mai puþin decât îmi doream,
dar reprezenta exact cât era posibil de obþinut, a fost sã se spunã cã Statele
Unite nu luaserã nici un fel de decizie. Deci, România era în continuare în cursã
ºi dosarul românesc va fi reanalizat în lumina ultimelor evenimente ºi a ultimelor
evoluþii50. Cã indiferent de decizia care se va lua, extinderea nu va fi un eveni-
ment cu un singur act, ci porþile vor rãmâne deschise în continuare – celebra
formulã a porþilor deschise, care însã pe mine nici atunci, nici astãzi, nu m-a
impresionat foarte tare. I-am spus atunci d-nei Albright cã e foarte important cã
porþile sunt deschise, dar dacã în faþa porþilor stã un poliþist care nu lasã pe
nimeni sã intre, degeaba sunt date porþile la perete ; ºi cã, în fine, cel mai
important lucru este sã realizãm un parteneriat cu Statele Unite.

Atunci am fãcut un alt gest, sã-i zicem, o schemã tacticã : i-am spus cã probabil
se aºteaptã sã-i vorbesc despre NATO, dar cã nu doresc sã-i vorbesc despre
NATO în primul rând. Aº aºtepta sã aflu opinia Statelor Unite despre extinderea
Alianþei, pentru cã de dorinþa noastrã de a intra în NATO, SUA sunt conºtiente.
Însã ceea ce mã intereseazã în primul rând, ceea ce constituie obiectivul prin-
cipal al cãlãtoriei mele la Washington nu este candidatura noastrã pentru NATO,
ci dorinþa noastrã ca România sã devinã un partener strategic al SUA în zona de
Sud-Est a Europei. Nu dorim sã devenim partener al Statelor Unite ca membru al
NATO, ci vrem sã devenim membri ai NATO ca parteneri ai Statelor Unite. Am
schimbat complet ordinea aºteptatã, aparent din raþiuni tactice, dar cred ºi astãzi
cã aceasta era ordinea corectã de punere a problemelor51.

50. Pe 25 aprilie 1997, în The Christian Science Monitor apãrea articolul lui Charles King care
enunþa urmãtoarele lucruri semnificative  : „Acum un an, puþini analiºti ar fi prevãzut cã
România ar putea sã devinã un subiect central al planurilor NATO de extindere spre Est.
Aflatã printre þãrile cele mai sãrace, România a rãmas mult în urmã printre vecinele sale
nordice în ceea ce priveºte reformele economice ºi democratizarea.”… „Dar evenimentele
din ultimele sãptãmâni aratã cã soarta României va fi un subiect major pe agenda Alianþei
cu ocazia summit-ului din iulie de la Madrid.

51. Am avut ocazia sã vãd o fotografie a lui Adrian Severin cu Madeleine Albright, de la
conferinþa de presã amintitã, pe care o adusese în România ambasadorul american la
Bucureºti. În josul ei sta scris : „Ministrului Adrian Severin, cu frumoase amintiri ale unei
întâlniri excelente”. Cu semnãturã.
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9

Sintra, iunie 1997 – Madrid, iulie 1997

Cred cã am fost la un milimetru de intrarea în NATO

G.A. : D-voastrã ºi toþi cei care analizau atent politica externã în contextul
schimbãrilor globale ºi sub-regionale ºtiaþi foarte bine cã la sfârºitul anului 1996
nu exista nici o ºansã, dar nici una, ca România sã intre în discuþie ca viitoare
membrã NATO. Am amintit anterior despre analiºtii de la RAND. Discuþiile
asupra cãrora v-aþi oprit nu fac decât sã punã în luminã aceastã puternicã
reticenþã americanã – motivatã, dupã opinia mea, de tot ceea ce s-a întâmplat în
România din toamna anului 1997 pânã astãzi, primãvara anului 2000. Au existat,
în lunile dinainte de Madrid, clipe în care aþi crezut cã la summit-ul din capitala
spaniolã s-ar putea sã se spunã „da” cererii României de a intra în primul val al
extinderii ?

A.S. : Observaþia d-nei Madeleine Albright la întâlnirea din luna aprilie (1997)
trebuie citatã : „Este foarte important ceea ce aþi fãcut în ultimele luni ºi ceea ce
sunt sigurã cã veþi face în aceste ºapte luni pânã la Madrid. În ºapte luni însã nu
se poate face ceea ce n-aþi fãcut în ºapte ani”.

Cã este adevãrat sau nu, nu mai conteazã. Afirmaþia ne aratã care era percepþia
despre România în acel moment. Eu cred cã s-au fãcut unele lucruri ºi în primii
ºase ani. Nu era chiar atât de mare diferenþa între noi ºi alþii, dar, în orice caz, din
motive destul de întemeiate, în decembrie 1996 România nu era în cãrþi. Cred cã
ar fi fost datoria guvernului anterior sã spunã românilor acest lucru. Mãcar sã
arate care era situaþia. Eu, însã, am crezut cã este posibil sã recuperãm timpul
pierdut. A trebuit sã cred în asta pentru cã dacã nu crezi în posibilitatea de a avea
succes, nu te lupþi cât ºi cum trebuie. Dincolo de acest aspect metodologic, sã-l
numim aºa, eu am crezut sincer cã exista o ºansã. ªi astãzi cred cã ea a existat.

G.A. : Spuneþi cã ar fi fost, totuºi, posibil.

A.S. : Absolut. Cred cã am fost la un milimetru de intrarea în NATO. Sunt
mulþi dintre participanþii la dezbaterea de atunci care îºi aduc aminte de discuþia
despre România ºi de faptul cã România a fost pe punctul de a fi acceptatã.
Primul-ministru portughez, Antonio Gutierez, care a fãcut o vizitã în România,
tot în anul 1997, dar ulterior summit-ului NATO mi-a istorisit bãtãlia – chiar aºa
spunea, pagaille – care a avut loc în legãturã cu România la Madrid. Summit-ul
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Alianþei Nord-Atlantice de la Madrid a fost summit-ul României. România a fost
în centrul discuþiei ºi nu cred cã e o paranoia ceea ce spun eu, pentru cã, de
fapt, a primi România însemna o altã paradigmã, un alt model, o altã anvengurã,
o altã orientare, o altã filozofie a extinderii. În jurul României s-a desfãºurat o
bãtãlie extraordinarã. Puþin a lipsit, zic eu, ca ea sã fie câºtigatã.

E fascinant sã scrii istoria cu „dacã”. Cred cã sunt doi de „dacã” în cazul
nostru. Unul, schimbarea guvernului britanic. Malcolm Rifkind, ministrul de
Externe britanic pe vremea guvernului Major urma sã vinã la Bucureºti. Vizitã
programatã. Nu eu l-am determinat pe Malcom Rifkind sã vinã în România în
ianuarie 1997. A fost unul dintre puþinele lucruri pe care le moºtenisem de la
guvernul anterior : o vizitã a ministrului de Externe britanic la Bucureºti. Însã
întâlnirea pe care am avut-o cu el a fost, cred, decisivã pentru a-i schimba opinia
despre România. El a sosit cu convingerea cã România nu are ce sã caute în
NATO ºi a plecat cu convingerea cã România trebuie sã fie sprijinitã. Fapt care,
din câte am aflat, i-a contrariat foarte tare pe diplomaþii Foreign Office-ului. ªi ei,
ca orice diplomaþi, ca orice tehnocraþi, sunt mai prudenþi decât ºefii lor politici.

Dupã acea vizitã în România, relaþiile mele cu Malcolm Rifkind au rãmas
foarte bune ; discuþii pline de prietenie la toate întâlnirile internaþionale la care
ne-am mai vãzut ; revederi solicitate chiar de el dupã ce nu a mai fost ministru
de Externe. A mai vizitat România ºi dupã aceea, ºi de fiecare datã a cerut sã
avem o întâlnire. Un om deosebit, care a înþeles ºi ideile noastre, ºi deschiderile
noastre din acel moment, ºi rolul pe care România îl putea juca într-o extindere
a NATO. Grija Marii Britanii era ca extinderea sã însemne o adevãratã întãrire a
NATO ºi nu o diluare a capacitãþii de reacþie a Alianþei.

Din pãcate însã, guvernul britanic s-a schimbat. Au intervenit alegerile.
Guvernul Major le-a pierdut. A venit guvernul Blair. Noul ministru de Externe,
Robin Cook, a preluat rapid tezele cele mai prudente din dosarele pe care le-a
gãsit în arhive. Nu a avut timpul necesar sã intre în detalii. A îmbrãþiºat rapid
teza unei minime extinderi a NATO, întrucât o extindere prea largã ar fi putut sã
însemne introducerea unor aliaþi prea slabi ºi prea nesiguri care ar fi diminuat
eficienþa Alianþei. În consecinþã, nu a mai dat aceeaºi atenþie dosarului româ-
nesc pe care o arãtase Malcolm Rifkind. Nu a avut, repet, nici timpul necesar
pentru a intra în adâncimea dosarului. Or, dacã Marea Britanie ar fi vorbit în
favoarea noastrã dupã ce Germania, în special prin Klaus Kinkel, vorbise în
favoarea noastrã, iar Helmuth Kohl nu se mai opunea – cel puþin nu se mai
opunea intrãrii României, dacã nu vorbea favorabil despre o asemenea eventua-
litate – este perfect posibil ca Statele Unite sã fi cedat.

Al doilea „dacã” : dacã România ar fi urmat disciplina tacticã ºi strategicã
stabilite de MAE ºi nu s-ar fi dedat la excese ºi voluntarisme care au dãunat
extraordinar de mult procesului.



119SINTRA, IUNIE 1997 – MADRID, IULIE 1997

Excese ºi voluntarisme

G.A. : Ah, spuneþi ceva serios. Exemple.

A.S. : Cele douã exemple, cele mai tipice, încep cu imixtiunea complet contra-
productivã, intempestivã ºi neadecvatã a premierului Victor Ciorbea la Consiliul
NATO de la Bruxelles de la începutul lunii mai 1997. Era ultima discuþie în
cadrul dialogului 16+1 în care noi pregãtisem dosarul cu foarte mare minuþio-
zitate. Nu conta cine este persoana care vorbeºte, ci ce spune acea persoanã. În
faþa noastrã erau ambasadori. Nu vreau sã jignesc, Doamne fereºte  !, vreun
ambasador, dar ei sunt maºini de înregistrat ºi de transmis. Chiar dacã aveau
sentimente bune ºi erau mãguliþi de faptul cã în loc sã vinã ministrul de Externe
apare un ditamai prim-ministru în faþa lor pentru a le vorbi, în rapoarte nu
puteau sã-ºi scrie sentimentele, ci doar ceea ce li se spunea. Or, noi avusesem
dialoguri particulare cu ei, mã rog, neoficiale. Stabilisem aproape cu fiecare o
anumitã stratagemã ºi fiecare urma sã primeascã un anume rãspuns care era
important pentru capitala respectivã ºi pe care putea sã-l introducã în raportul
sãu. Nici un ambasador nu-ºi putea permite sã includã în raportul lui altceva
decât ministrul de Externe, primul-ministru respectiv sau reprezentantul statului
candidat spunea. Or, d-nul Ciorbea a venit cu teme pregãtite de cãtre consilierii
sãi, consilierii PNÞCD, care nu aveau nici o legãturã cu ceea ce se aºtepta de la
noi sã spunem. Ceea ce a spus cred cã a fost 80%, bun, dar inutil, ºi 20% o sumã
întreagã de mesaje greºite, care nouã ne sunau foarte bine, în timp ce inter-
locutorilor noºtri le sunau foarte prost. Vã spuneam, de pildã, mai devreme, cã
un mesaj greºit pentru Statele Unite este sã descrii situaþia din zonã ca o situaþie
explozivã. În SUA, un asemenea mesaj e fatal. Dimpotrivã, Europei este impor-
tant sã-i arãþi cã este necesar sã se mobilizeze pentru a preveni o serie întreagã
de conflicte care se puteau produce. Cum sã faci ca aceste douã mesaje sã fie
transmise simultan ºi sã nu intre în contradicþie, era o întreagã artã pe care noi
o pusesem la punct, pentru cã ne pregãtisem pentru respectiva încercare, în timp
ce primul-ministru a venit fãrã ca mãcar sã se consulte cu MAE sau cu ministrul
de Externe. Consilierii mei din MAE erau disperaþi. Îmi dãdeau telefoane la
Washington în timpul vizitei în care tocmai mã gãseam pentru a mã anunþa de
aceastã schimbare în program, fãcutã publicã fãrã ca mãcar din politeþe sã fi fost
coordonatã cu ministrul de Externe.

Iatã, deci, un exemplu de mutare contraproductivã din campanie. Dacã
aceastã mutare ar fi fost fãcutã aºa cum era preconizatã, poate cã se adãuga ceva
pozitiv la dosarul românesc.

Fac acum o parantezã. Þin minte cât de greu mi-a venit sã intru într-un interviu
direct foarte important, la CNN, pe care urma sã-l dau în timpul vizitei în SUA,
dupã ce pe telefonul celular al ambasadorului Geoanã vorbisem, pe când maºina
ne transporta prin oraº, dintr-un loc în altul, cu primul-ministru, cu Petre Roman
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(ºeful meu de partid), cu Mihnea Constantinescu52, cu ambasadorul Constantin
Ene la Bruxelles, încercând sã repar, sã corectez aceastã decizie. ªi la cabinetul
preºedintelui am încercat sã telefonez. Vã imaginaþi în ce stare de iritare ºi cu ce
sentimente am intrat la acel examen important pentru orice om politic, de a se
prezenta la un interviu în direct la CNN pe o temã la care opinia publicã din
Statele Unite nu era sensibilã ºi nici prea favorabilã. Trebuia sã transmit un
mesaj precis, într-o chestiune delicatã, într-un timp foarte scurt, în ciuda întrebã-
rilor mai mult sau mai puþin tendenþioase, mai mult sau mai puþin pe lângã
subiect, pe care le punea reporterul53. ªi în atari condiþii, în loc sã am cel puþin
liniºte acasã, acolo se luau decizii din orgoliu.

G.A. : Aþi spus ceva semnificativ anterior  : necesitatea unei strategii adaptate la
interlocutor. Avem de pus la punct o chestiune care intereseazã ºi pe specialiºti,
ºi opinia publicã. Sunt analiºti care v-au criticat extrem de sever pentru a fi
enumerat consecinþele negative ale lãsãrii României în afara primului val de
integrare54. De altfel, pânã acum, aþi teoretizat exclusiv nevoia asocierii României
cu o imagine pozitivã, a unei þãri stabile. Ce aveþi de comentat în aceastã
privinþã ?

A.S. : Nu asta înseamnã sã fii analist, sã trivializezi, prin simplificare, realitatea ºi
apoi sã faci demonstraþia pe care þi-ai pus-o pe agendã. Cum v-am spus, România
trebuia vãzutã ca o þarã exportatoare de securitate, pentru ca sã devinã intere-
santã pentru extinderea NATO, mai ales din perspectiva Americii. Dar e la fel de
adevãrat cã posibilele efecte negative, de ordin intern sau sub-regional, ale
neincluderii României pe lista aprobatã la Madrid, nu trebuiau pierdute din
vedere de cãtre membrii Alianþei. Iatã de ce a fost nevoie de un dozaj foarte
fin al mesajelor. Urmãriþi, vã rog, semnalele lansate de cãtre MAE pânã în luna
iulie 1997. Doar ca excepþie, atunci când a fost necesar, s-a atras atenþia asupra
pericolelor excluderii României55.

Chiar ºi din punctul de vedere al metodei, atunci când vrei sã convingi asupra
unei decizii, trebuie sã arãþi care sunt câºtigurile în cazul adoptãrii ei ºi care
sunt pierderile, dacã este respinsã. Vã rog sã observaþi însã cã referitor la
pierderi, la consecinþele negative, am respins atât ideea cã în cazul neinvitãrii

52. Directorul de cabinet al lui Adrian Severin.
53. La câtva timp de la luarea lui de cãtre CNN, interviul respectiv a fost prezentat ca material

didactic ºi ca model de interviu în cadrul unei ºcoli de varã dedicatã discursului politico-
-diplomatic în cadrul Institutului Internaþional de Studii Strategice/Austria.

54. Valentin Stan a fãcut-o sistematic, în mai multe articole din Sfera Politicii ºi în cartea sa,
Eºecul campaniei pentru Vest (Editura Universitãþii Bucureºti, 1999).

55. Problema gãsirii unor argumente complementare a fost o provocare pentru structura
Cãrþii albe pentru NATO. ªase pagini din cele 88 sunt dedicate „costurilor neadmiterii”,
parte foarte micã – în sensul de marginalã, cantitativ ºi în spirit. Existã, de fapt, doar
câteva fraze invocând efectele negative asupra relaþiei cu Ungaria, asupra spaþiului Europei
Centrale ºi pericolele zonei gri.
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sale România ar abandona orientarea pro-NATO, cât ºi cã faptul ar duce la
destabilizarea internã a þãrii ºi la conflicte cu vecinii. Costuri, totuºi, au fost de
anticipat ºi astãzi se vede cã au fost anticipate corect.

G.A. : Revenim. Aþi amintit de douã exemple privind excesele ºi voluntarismele.

A.S. : Cel de-al doilea exemplu negativ este vizita intempestivã a primului-
-ministru în Statele Unite, la numai câteva zile dupã ce SUA anunþaserã în mod
ferm cã nu vor susþine România pentru a fi inclusã în primul „val” de extindere
a Alianþei Nord-Atlantice.

G.A. : Era o declaraþie fãcutã în luna iunie 1997.

A.S. : La începutul lui iunie. Trebuie sã acceptaþi cã este absolut anormal ca în
condiþiile în care Ministerul de Externe concepe o strategie de desfãºurare a
campaniei – bunã, rea, cum o fi ea – primul-ministru sã organizeze o vizitã în
cea mai importantã þarã a lumii fãrã sã îl consulte pe ministrul de Externe. Fãrã
ca mãcar sã previnã Ministerul de Externe. Am aflat de demers cu douã zile
înainte de plecare, în mod cu totul întâmplãtor, asistând la o discuþie dintre
preºedintele Constantinescu ºi primul-ministru Ciorbea, la finalul unei ºedinþe
a CSAÞ. Când preºedintele a întrebat : „Deci, când pleci în America ?” ºi Victor
Ciorbea i-a rãspuns, am înþeles cã primul-ministru pleacã în Statele Unite. Am
întrebat la rândul meu : „Dar cine pleacã, de ce se pleacã în America ?” ºi foarte
fâstâcit, Victor Ciorbea mi-a spus cã a decis sã se ducã acolo.

Am analizat rapid situaþia, sã vãd care sunt temeiurile ºi care ar fi sorþii de
izbândã ai unei asemenea deplasãri. Eu tocmai urma sã plec în Israel. Israelul
nu este membru NATO, dar ne-a dat un ajutor extraordinar în campanie. Puþinã
lume ºtie cã noi am cerut ºi Chinei sã nu-ºi exprime cu foarte mare fermitate
opoziþia la extinderea NATO în ceea ce priveºte România. China a dat o decla-
raþie în care a spus cã are înþelegere pentru interesul României de a deveni
membru al NATO. Ceea ce a fost de naturã sã mai detensioneze climatul influ-
enþat, fãrã îndoialã, de poziþia unor actori importanþi pe scena mondialã, cum ar
fi China sau Rusia.

Deci, iatã cât de amplã a fost strategia noastrã. Ne-am dus ºi spre Rãsãrit, nu
numai spre Apus. Or, în aceastã strategie atât de complexã, atât de sofisticatã,
astfel de voluntarisme, de teribilisme, ne-au fost de-a dreptul fatale. Am discutat
în Israel cu cunoscuþi din Departamentul de Stat, persoane foarte bine plasate ºi
informate ºi foarte înþelepte, ºi le-am cerut un sfat în legãturã cu vizita primului-
-ministru în Statele Unite. Nu am sã uit pe unii dintre ei care mi-au spus
urmãtorul lucru : „Dacã d-l Ciorbea vine în SUA ca sã discute problema aderãrii
României la NATO i se vor închide uºile în faþã. Poziþia americanã a fost expri-
matã ºi ea nu se mai discutã cu nimeni. Dacã vrea sã discute altceva, este
binevenit. Numai cã în calitate de prim-ministru al României, în acest moment,
nu poate veni în America fãrã sã discute despre NATO. Deci, cum dânsul nu
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poate sã renunþe la discutarea admiterii României în NATO, ºi cum Statele Unite
nu acceptã sã discute aceastã problemã, vizita lui este absolut nerecomandabilã.
A discuta despre alte lucruri ºi a abandona o chestiune care în acest moment,
din cauza conjuncturii, trebuie sã fie numãrul unu pe lista sa de prioritãþi, este
un act de umilinþã la care se supune inutil sau, mai rãu decât atât, un act de
umilinþã la care supunându-se face o proastã impresie la Washington ; dând
totodatã de înþeles cã s-a consolat cu ideea cã þara lui va rãmâne în afara primului
val al extinderii”.

Argumentaþia mi s-a pãrut perfect logicã. Alte metode trebuia sã avem pentru
a încerca sã forþãm poarta americanã. În acest sens, primisem ºi sfatul ministrului
german de Externe, Klaus Kinkel, care ne spusese : „Nu mai faceþi presiuni
publice. Lãsaþi-mã pe mine sã mã ocup de aceastã chestiune. Am aranjat o
convorbire cu Madeleine Albright ºi voi încerca sã vã susþin. Mã ocup de voi.”

La Sintra obþinusem într-adevãr o majoritate covârºitoare în favoarea admiterii
noastre. Practic, numai Islanda s-a exprimat atunci alãturi de SUA împotriva
intrãrii României. Lucru care, într-adevãr, a surprins America ºi a fãcut-o sã ia
rapid o decizie la nivelul miniºtrilor Apãrãrii, dupã cum ºtiþi. SUA, principala
forþã de tracþiune a NATO, se vãzuserã pe neaºteptate în minoritate ºi ca atare se
speriaserã cã vor scãpa procesul extinderii de sub control. Lucru grav pentru
Administraþie, cu atât mai mult cu cât majoritatea republicanã din Senat nu era
cu totul favorabilã primirii de noi membri. De aceea, dupã Sintra, ar fi trebuit sã
facem liniºte, astfel încât sã încurajãm Washingtonul la consultãri directe cu
aliaþii europeni printre care aveam, atunci, avocaþi numeroºi ºi serioºi. Sunând
prea repede din trompeta victoriei am determinat, însã, o reacþie de prudenþã ºi
de orgoliu din partea SUA care ºi-au fãcut publicã hotãrârea, fãrã alte consultãri
ºi fãrã drept de apel.

Iatã câteva greºeli serioase pe care le-am comis. Însã, desigur, sunt ºi multe
alte erori, cum ar fi acea campanie „olimpicã”, acea fiesta naþionalã pe care unii
au organizat-o în vederea intrãrii în NATO, creând o adevãratã obsesie naþionalã
care a speriat pur ºi simplu Occidentul fãrã sã-l fi convins. Sau putem vorbi
despre miniºtrii români care se deplasau valuri-valuri, fãrã nici un fel de disci-
plinã ºi fãrã respectarea unei strategii coerente de politicã externã, exprimând
peste tot ideea cã dacã România nu va fi primitã în NATO, se va prãbuºi statul
român, se va prãbuºi societatea româneascã ºi va fi aici un haos. Concluzia pe
care ceilalþi au tras-o : România este deosebit de fragilã dacã neprimirea în Alianþa
Nord-Atlanticã va duce la haos. E mai bine sã nu accepþi un membru atât de
fragil decât sã-l accepþi.
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„Aþi fãcut absolut tot ce se putea face”

G.A. : Se înþelege, momentul Madrid a fost precedat de o campanie în capitalele
occidentale, mult mai nuanþatã decât se imagina din afarã, precedatã ºi ea de
punerea în aplicare a strategiei subregionale. Care a fost experienþa întâlnirii de
la Sintra, imediat premergãtoare summit-ului din capitala spaniolã ? Numele acestei
localitãþi portugheze este mult mai puþin cunoscut opiniei publice decât meritã.

A.S. : Sintra a fost un moment unic. Câteodatã, în istorie, trecem prin momente
esenþiale ºi nu ne dãm seama de importanþa lor.

G.A. : O introducere de efect. Dar cum poate fi o întâlnire pregãtitoare „un
moment esenþial” ?

A.S. : La Sintra s-a þinut ultimul Consiliu NATO la nivelul miniºtrilor de Externe,
înaintea summit-ului de la Madrid. În iunie 1997, la circa o lunã înainte de
marele eveniment din capitala spaniolã. În acel moment se aºtepta, aºa cum
este firesc, sã fie adoptate toate hotãrârile summit-ului. Totul urma sã fie fina-
lizat la Sintra, dupã care ºefii de state ºi guverne trebuiau sã-ºi dea binecuvân-
tarea formalã asupra soluþiilor gãsite pe baza înþelegerilor realizate cu ocazia
întâlnirii pregãtitoare.

La Sintra, ca ºi ulterior la Madrid, problema fundamentalã a fost însã aceea a
României. În legãturã cu extinderea, decizia era practic luatã. Se ºtia cã va avea
loc o extindere ºi nimeni nu se îndoia cã aceastã decizie va fi menþinutã, în
ciuda presiunilor fãcute pânã în ultimul moment de Federaþia Rusã. Ce nu se ºtia,
în schimb, era caracterul extinderii ºi, mai ales, amploarea acestei extinderi. Oare
o deplasare spre Est a graniþelor fostului NATO va fi operatã mai ales în direcþia
nord-est, pentru întãrirea vis-à-vis de fostul inamic rãsãritean ? Sau va fi oare
vorba despre o schimbare efectivã a obiectivelor ºi metodelor de acþiune ale
NATO, printr-o integrare de noi membri, inclusiv din zona de sud-est a Europei,
deci a unor state din flancul sudic ? Asta ar fi însemnat un pas cãtre reunificarea
lumii democratice euro-atlantice. Diferenþa dintre aceste douã opþiuni era datã de
primirea sau nu a României, întrucât Slovenia era mult prea micã ºi nesemnifi-
cativã pentru a schimba caracterul ºi dimensiunile efective ale extinderii. Se
confruntau, aºadar, douã viziuni : o extindere prudentã sub semnul logicii ºi
mentalitãþilor rãzboiului rece ºi o extindere curajoasã animatã de viziunea unei
noi ordini internaþionale, succesoarea sistemului mondial bipolar.

Acesta a fost ºi centrul dezbaterii. Din punct de vedere platonic poate, putem
gãsi o satisfacþie în faptul cã argumentaþia noastrã a putut sã zdruncine atât de
mult conºtiinþele liderilor euro-atlantici încât aceºtia au consumat cea mai mare
parte a timpului pentru a discuta problema României.

G.A. : Care era lista celor prezenþi la Sintra ?
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A.S. : Discuþia despre care vorbesc, cea care a avut loc în cadrul Consiliului
nord-atlantic, s-a purtat între cei 16 membri ai NATO. Delegaþia noastrã aºtepta
partea a doua a întâlnirii de la Sintra care reunea pe membrii Consiliului euro-
-atlantic, pe membrii Parteneriatului pentru Pace. Delegaþia noastrã era condusã
de mine, ca ministru de Externe. Se aflau acolo ambasadorul nostru la vremea
respectivã pe lângã NATO, Constantin Ene. Erau ºi alþi membri, în principal
diplomaþi din MAE.

G.A. : Înþeleg cã discuþiile celor 16 membri ai Consiliului se þineau cu uºile
închise ! ?

A.S. : Aºa cum era normal. Noi fãcusem tot ceea ce se putuse. Era ca ºi când am
fi pledat în lunile precedente în faþa unui juriu ºi juriul se retrãsese pentru
deliberare, urmând sã anunþe verdictul. Când s-a terminat adunarea, a fost o
imensã surprizã sã aflãm cã, practic, singurele þãri care se pronunþaserã împo-
triva unei extinderi cu cinci noi membri erau Statele Unite ºi Islanda.

G.A. : Cinci noi membri însemnau Polonia, Ungaria, Cehia, plus România ºi
Slovenia.

A.S. : Exact. Cinci membri. Surpriza foarte mare fusese poziþia Germaniei care
pânã atunci se pronunþase împotriva unei extinderi prea importante cãtre sud,
dar care, prin gura ministrului de Externe Klaus Kinkel, îmbrãþiºase teza româ-
neascã ºi declarase cã Germania poate sã accepte ºi o extindere cu cinci þãri.
Marea Britanie, o altã þarã care pânã la urmã avea sã încline balanþa în favoarea
celeilalte teze, la Sintra fusese reprezentatã de un ministru de Externe de abia
instalat ºi care, neprevenit, nu a putut sã ia o altã atitudine decât cea care îi
fusese oarecum lãsatã moºtenire de predecesorul sãu, Malcolm Rifkind. Deci o
atitudine de abþinere, mai degrabã favorabilã. Abþinerea aparþinea lui Robin
Cook, bunãvoinþa lui Malcolm Rifkind.

Poziþia lui Robin Cook în acel moment era nu atât rezultatul unei decizii, cât
mai ales prudenþa faþã de un dosar nu foarte bine aprofundat. Statele Unite
probabil cã nu fãcuserã apel la aliatul lor britanic, aºa cum aveau sã o facã mai
târziu la Madrid, întrucât nu se aºteptau sã se realizeze o asemenea majoritate
largã în favoarea României. A fost, aºa cum am mai spus, o mare surprizã pentru
d-na Albright. Rezultatul ? O sãptãmânã mai târziu, când trebuia sã se întruneascã
o adunare similarã la nivelul miniºtrilor Apãrãrii – similarã dar nu de aceeaºi
importanþã politicã – SUA ºi-au exprimat intempestiv, înainte chiar de a se
deschide lucrãrile acestei conferinþe, hotãrârea fermã de a susþine o extindere
cu numai trei candidaþi.

La Sintra, faþã de majoritatea cu care s-a confruntat, d-na Madeleine Albright
nu a opus un veto, dar a ridicat serioase semne de îndoialã în legãturã cu solu-
þia majoritãþii, lãsând deschise porþile pentru orice altã formulã. Bãnuiesc cã,
întoarsã la Washington, cu aceeaºi surprindere în suflet, a avertizat cã dacã
lucrurile sunt lãsate aºa, probabil cã situaþia se va repeta la reuniunea miniºtrilor
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Apãrãrii de la Bruxelles. În aceastã împrejurare, SUA ar fi fost puse în poziþia
delicatã de a fi singure împotriva tuturor celorlalþi. Aºa încât s-au luat mãsuri de
descurajare a „majoritãþii”, ºtiindu-se cã faþã de o poziþie fermã a Statelor Unite
vor fi imediat unii care sã batã în retragere. Câtã vreme opþiunea americanã nu
fusese fermã, discuþiile putuserã sã se poarte liber. Dupã aceea, însã, mai nimeni
nu era dispus sã ajungã la o crizã cu Washingtonul.

Între timp s-au dus, probabil, tratative ºi cu Marea Britanie, care, în general, a
fost reticentã la o extindere în mãsurã sã diminueze capacitatea militarã a NATO.
În consecinþã, la Madrid, Marea Britanie a fost chiar mai severã decât SUA în a se
opune unei extinderi care sã includã ºi România.

Dupã începerea celei de-a doua pãrþi a reuniunii – care ne includea ºi pe noi,
miniºtrii þãrilor candidate, precum ºi toþi ceilalþi miniºtri ai Parteneriatului pentru
Pace, respectiv ai Consiliului Euro-Atlantic – m-am întâlnit cu ministrul de Externe
german Klaus Kinkel. Spre uimirea multora – pentru cã era destul de scump la
vorbã de felul lui – Klaus Kinkel m-a oprit. Am stat în mijlocul curþii – toatã
lumea s-a retras ºi ne-a lãsat – cred cã circa 20-30 min. ºi mi-a povestit în detaliu
cum s-au întâmplat lucrurile, spunându-mi : „Aþi fãcut absolut tot ce se putea
face ! Aþi jucat impecabil pânã acum ! Este cazul sã nu mai forþaþi nota în conti-
nuare, pentru cã asta va speria þãrile membre NATO. Este de asemenea bine ca
aceia care au tot susþinut cã România se va destabiliza dacã nu va fi primitã în
NATO sã renunþe la acest argument, pentru cã nu este un argument bun. Þãrile
membre NATO nu sunt deloc atrase de perspectiva primirii unei þãri care se
destabilizeazã atât de uºor. Sã mã lãsaþi de acum sã discut eu cu d-na Albright
aceastã problemã, cu atât mai mult cu cât dânsa ºi-a exprimat dorinþa de a mã
aborda cu privire la votul pozitiv acordat de Germania României”.

Evenimentele, aºa cum am spus, au fost precipitate însã ºi de presiunile noastre
foarte imprudente. Una din aceste presiuni inutile, care nu fãcea parte din stra-
tegia pusã la punct de MAE, a fost deplasarea preºedintelui Constantinescu la
Strasbourg pentru a se întâlni cu prim-miniºtrii ºi ºefii de state creºtin-democrate.
ªtiam cã avem susþinãtori creºtin-democraþi. Susþinerea lor însã nu trebuia anun-
þatã public, pentru cã noi nu mai aveam din acel moment de fãcut presiuni
publice asupra membrilor mai circumspecþi ai NATO. De data aceasta, noi trebuia
sã asigurãm climatul favorabil pentru ca „avocaþii” noºtri sã aibã acces cu argu-
mente raþionale la acele þãri circumspecte  ; sã încercãm schimbarea punctelor
lor de vedere, astfel încât ele sã aparã nu ca þãri înfrânte prin împingerea lor la
zid, ci ca þãri care au elaborat o strategie, au ajuns la o opinie anume ºi o
promoveazã din proprie iniþiativã. America, în special, nu ar fi acceptat sã aparã
ca fiind pusã la remorca aliaþilor europeni.

Declaraþiile care s-au fãcut la Strasbourg, la sfârºitul întâlnirii creºtin-demo-
crate, de prieteni de-ai noºtri de bunã-credinþã, dar pe care noi i-am împins în
faþa presei ºi ale cãror vorbe le-am îngroºat prin declaraþiile grandilocvente ale
delegaþiei române, au condus la transmiterea unui mesaj foarte prost în Statele
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Unite. Administraþia americanã a considerat cã partidele conservatoare din
Europa încearcã sã o punã în faþa unui fapt împlinit ºi sã o supunã unei presiuni
publice aproape lipsitã de loialitate.

G.A. : I-aþi comunicat înainte d-lui Constantinescu discuþia avutã cu Klaus Kinkel ?

A.S. : Evident cã aceastã discuþie a fost comunicatã Preºedinþiei. Era mult prea
importantã ca sã nu o comunic ºi guvernului. Acest mesaj a fost transmis ºi
d-lui Ciorbea. O asemenea politicã, ºi nu una în forþã, o politicã ce excludea
aspectele spectaculare, trebuia acum dusã prin mijloacele discrete ale abilitãþii
diplomatice. Ea presupunea o comandã unicã sau, cel puþin, un centru de sintezã
a informaþiilor ºi de distribuþie ulterioarã a acestor informaþii. Or, tocmai asta nu
s-a întâmplat. Bunãoarã, despre cãlãtoria d-lui Constantinescu la Strasbourg am
aflat din presã. Desigur, se poate spune ºi s-a ºi spus atunci : „Pãi era o chestiune
de partid, nu era o chestiune de stat.”. Numai cã pentru un ºef de stat ºi
chestiunile de partid sunt chestiuni de stat. Dupã ce actul s-a consumat, era
inutil din parte-mi sã fac reproºuri. Atunci eu nu vroiam sã arãt cine greºeºte ºi
cine face bine, ci încercam sã pãstrez unitatea noastrã de acþiune ºi starea de
spirit amicalã, sã spunem, cordialã, între responsabilii pentru politica externã,
spre a împinge lucrurile înainte.

G.A. : Înþeleg din ceea ce spuneþi urmãtorul lucru : cã în materie de politicã
externã uneori e bine sã fii vocal, sã apelezi la opinia publicã, alteori e necesar
sã lucrezi discret.

A.S. : Absolut ! Noi trebuia sã dozãm cele douã tactici. Eu am adus ca argument
entuziasmul popular pentru integrarea în NATO ºi am arãtat cã o populaþie atât
de angajatã în aceastã direcþie nu poate fi ignoratã. Am arãtat cã în mod evident
România aducea cu sine cel mai important asentiment popular în raport cu cele-
lalte þãri candidate. Manifestãrile populare, manifestãrile reflectate în mass-media,
reflectate în discursul politic al elitei politice, toate acestea erau importante ºi
ele au constituit pânã la un anumit punct argumente valabile ºi valoroase. Însã
acestea au mers pânã la Sintra. Eu aº spune chiar cã totul trebuia oprit puþin
înainte de Sintra ; cam de la Bruxelles, în luna mai, când am avut discuþia în
16+1 în Consiliul NATO.

Dupã Sintra, era limpede cã trebuie evitatã impresia cã se forþeazã mâna
superputerii care sunt Statele Unite. Trebuia sã venim cu un supliment de
argumente, adus de þãrile care aveau într-adevãr pondere în cadrul NATO ºi
influenþã asupra deciziei americane. Germania în primul rând. Cu Marea Britanie
era mai dificil de lucrat întrucât, în ciuda faptului cã eu favorizam o apropiere
româno-britanicã, lipseau tradiþii serioase în acest sens iar guvernul de la Londra,
ca orice guvern nou, se miºca încet, tatonând. Italia, de asemenea, putea sã ne
aducã câºtig de cauzã. În locul acestei strategii, s-a produs evenimentul de la
Strasbourg. El a determinat SUA ca, într-adevãr, sã interpreteze în sensul cel mai
rãu votul de la Sintra ºi sã vinã cu un soi de veto, sã-ºi anunþe hotãrârea aproape
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nepoliticos, aproape nediplomatic, înainte ca ultima rundã de convorbiri cu
aliaþii sã fi avut loc.

G.A. : Pânã la Madrid s-a mai întâmplat ceva semnificativ ?

A.S. : Nu. La Bruxelles, la întâlnirea miniºtrilor Apãrãrii din þãrile membre NATO
s-a luat mai degrabã act de poziþia americanã exprimatã înainte. Nu s-a mai
discutat practic nimic care sã conducã spre o hotãrâre unanimã, aºa cum era
necesar, lãsându-se ºefilor de state ºi guverne misiunea sã decidã la Madrid. La
Madrid, contrar uzanþelor, s-a intrat în conferinþã cu o hotãrâre de fapt neagreatã
în prealabil. Dupã Bruxelles a mai avut loc un alt eveniment nefericit în politica
noastrã externã, pe care l-am menþionat deja în treacãt : cãlãtoria precipitatã la
Washington a primului-ministru, despre care am vorbit.

„ªi la urma urmei, dacã sunt emotivã, ce e ?”

G.A. : Sintra apare într-adevãr ca un eveniment plin de viaþã ºi plin de surprize.
Puteþi sã mai povestiþi ceva, sã spunem, memorabil ?

A.S. : La Sintra am mai participat la o întâmplare pe care rãmâne sã o judecaþi
dacã este memorabilã sau nu. D-na Albright a invitat la un mic dejun miniºtrii
þãrilor candidate, precum ºi ai altor þãri europene din Consiliul euro-atlantic. Un
moment greu de uitat. Trecuse ºedinþa din ziua precedentã în care votul fusese
favorabil cu mare majoritate României. America a susþinut atunci cã soluþia finalã
va trebui subordonatã confruntãrii statelor candidate cu o serie întreagã de
criterii. Criterii pe care România le îndeplinea în totalitate, mult mai bine chiar
decât alte þãri candidate. La micul dejun, s-a produs, nu ºtiu cum sã spun, un fel
de incident care avea sã rãmânã în memoria participanþilor multã vreme. ªtiu cã
unii ºi astãzi îºi aduc aminte de el.

Sosind noi, miniºtrii invitaþi, la micul dejun, am constatat cã fiecare avea
locurile repartizate la masã. Fiecare era însoþit de ambasadorul sãu la NATO. La
masã nu erau, însã, decât douã microfoane. Ne-am uitat sã vedem care este
ordinea în care suntem aºezaþi, ordine care pãrea bizarã, ºi ne-am dat seama cã
bizareria provenea din schimbarea poziþiei unuia singur dintre noi. Delegaþia
cehã stãtea chiar în stânga d-nei Albright, în timp ce restul erau aºezaþi în ordinea
clasicã, alfabeticã. Întrucât lipsea Cehia de la locul ei, pãrea cã totul este bul-
versat ºi cã ordinea aºezãrii noastre este complet neuzualã.

Secretarul de stat american a venit cu vreo douãzeci de minute întârziere,
împreunã cu ministrul de Externe ceh. Ne-am aºezat. D-na Albright a expus
criteriile pe care SUA le avanseazã pentru ca pe baza lor sã se ia o hotãrâre la
Madrid, întrucât o decizie finalã, în unanimitate, nu se obþinuse cu o zi înainte,
în condiþiile descrise. Dupã care i-a dat cuvântul ministrului ceh, sã exprime
punctul de vedere în numele nostru. Aceasta în condiþiile în care nimeni nu
dãduse vreun mandat delegaþiei cehe.
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Ministrul de Externe ceh a þinut o cuvântare în care a lãudat criteriile,
bineînþeles, susþinând acele puncte care pe undeva conduceau cãtre ideea cã nu
trebuie sã existe o extindere prea mare.

G.A. : Deci poziþia americanã.

A.S. : Exact poziþia americanã, dar ca ºi când ar fi vorbit în numele nostru, în
numele întregii asistenþe. Lucrul a nemulþumit în mod vãdit pe mulþi dintre cei pre-
zenþi. Dar nimeni nu ºi-a exprimat nemulþumirea sau nu a avut cum sã-ºi exprime
nemulþumirea. Dupã ce s-a terminat intervenþia ministrului ceh, d-na Albright
ne-a atras atenþia cã timpul este foarte scurt ºi cã trebuie sã mergem la ºedinþa
care urmeazã sã se deschidã ; dar cã dacã mai sunt unii care doresc sã mai
adauge ceva la chestiunile esenþiale care fuseserã deja spuse, pot sã o facã.

În momentul acela a apãrut o pãdure de mâini indicând dorinþa noastrã de a
lua cuvântul. Nu ºtiu dacã mâna mea s-a înãlþat prima sau ochii d-nei Albright au
cãzut asupra mea mai întâi, cert este cã dânsa a spus : „Da, d-l ministru Severin”.

Primind cuvântul, primul lucru pe care l-am menþionat a fost cã nu trebuie sã
se oboseascã nimeni sã ne transmitã un microfon întrucât noi avem o voce
suficient de puternicã ºi putem sã vorbim ºi fãrã microfon. Evident cã nimeni nu
se precipitase sã-mi ofere microfonul ºi era limpede cã introducerea mea –
întâmpinatã cu chicoteli satisfãcute, vãdit satisfãcute, ale tuturor celorlalþi – indica
faptul cã se procedase cel puþin neelegant oferindu-se microfonul numai unuia
dintre noi, presupunându-se cã ceilalþi nu aveau nimic de spus. Simbolistica
diplomaticã arãta cã, sigur, ni se va propune sã luãm cuvântul, dar este mai bine
sã tãcem. Or, am þinut sã remarc într-o manierã, desigur, indirectã ºi subînþeleasã
acest lucru.

G.A. : Ironicã !

A.S. : În fond ironicã. Dar mi s-a pãrut cã este un act de rigoare democraticã. Am
înþeles foarte bine sentimentele d-nei Albright care probabil era deja agasatã de
întâmplarea din ziua precedentã, când s-a vãzut singurã în faþa celorlalþi aliaþi.
Am înþeles cã ar fi vrut sã treacã foarte repede peste acest mic-dejun programat
cu ceva timp înainte ºi cã nu ar fi dorit sã deschidã o dezbatere prea furtunoasã.
Dar procedura nu era de naturã sã ne satisfacã ºi nici sã ne serveascã interesele
legitime, acelea de a promova cauza þãrilor noastre. Mi s-a pãrut, deci, absolut
normal sã spun cu ironie ceea ce am spus, dar ºi cu seninãtate. Seninãtatea
cuiva care nu spune lucruri nefireºti sau duºmãnoase. Dupã care am salutat cu
bucurie prezentarea criteriilor anunþate de SUA confirmând cã nu am de adãugat
decât un singur lucru : cã din acest moment România nu mai este doar un
candidat…

G.A. : Oho, ce ofensivã !

A.S. : …România nu este doar un candidat, ci este un criteriu, ºi anume criteriul
respectãrii criteriilor. Dacã aceste criterii vor fi aplicate cu adevãrat, România se
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poate considera invitatã din acel moment ; dacã nu va fi, înseamnã cã nu se va
respecta criteriul respectãrii criteriilor, adicã avem criterii de ochii lumii.

ªi cu asta am încheiat. Avea, fiecare ministru, douã-trei minute ca sã spunã ce
dorea. Deci am terminat salutând ºi exprimându-mi speranþa ca SUA sã fie
garantul acestui criteriu pe care l-am numit simbolic „criteriul România”, res-
pectiv, al îndeplinirii criteriilor. Dacã SUA vor apãra acel criteriu, eu nu am
nimic de obiectat, ci numai de salutat.

D-na Albright mi-a mulþumit. Urmãtorul ministru care s-a întâmplat sã ia
cuvântul a fost ministrul slovac, un om foarte drãguþ în sine, foarte simpatic, care
a spus ceva, nu îmi aduc aminte ce, oricum nimic grav ºi iritant. Dacã la mine
d-na Albright nu a dat nici un rãspuns, în ceea ce-l priveºte pe colegul slovac,
acesta a avut parte de o sãpunealã extraordinarã, spunându-i-se foarte clar cã
nu înþelege nimic nici din NATO, nici din democraþie, nici din nimic altceva.
Desigur cã acest reproº putea fi considerat unul colegial ºi cã unele observaþii
critice puteau fi legate de deficitul grav de democraþie existent la acea datã în
Slovacia56. Dar reacþia faþã de discursul foarte corect ºi cumpãnit al colegului
slovac era puþin surprinzãtoare ºi excesivã. Mai mult sau mai puþin, aceleaºi
reacþii au însoþit intervenþiile tuturor celor care au luat cuvântul, arãtând o
deosebitã nervozitate din partea gazdei noastre. La sfârºitul întâlnirii, deci dupã
ce s-a terminat turul ºi a trebuit sã se tragã într-un fel concluziile, d-na Albright
a zis urmãtoarele : „Vreau sã-i spun ministrului român de Externe cã eu nu sunt
subiectivã ºi nici emotivã ºi cã voi respecta cu sfinþenie criteriile pe care le-am
stabilit ºi în care noi credem. ªi la urma urmei, dacã sunt emotivã, ce e  ?”.

G.A. : Hm…, spuneþi-mi, care erau totuºi criteriile la care se referise d-na Madeleine
Albright ?

A.S. : Cele patru sau cinci criterii : relaþiile cu vecinii, interoperabilitatea militarã,
dezvoltarea instituþiilor democratice, introducerea mecanismelor economiei
de piaþã. Despre astea era vorba, nu erau cu adevãrat niºte noutãþi. Capacitatea
þãrii respective de a fi un exportator de securitate, nu doar un consumator de
securitate. Toate principiile generale foarte bine cunoscute. Criterii legate de
capacitatea noilor membri de a întãri Alianþa, astfel ca prin intrarea în Alianþã sã
o întãreascã, nu sã o slãbeascã. Niºte criterii foarte juste, de altminteri.

Vreau sã spun cã am avut reacþii, dupã aceea, din partea diverºilor diplo-
maþi americani care au venit sã ne spunã la ureche cã a fost bine cã am pus
lucrurile la punct. În zilele urmãtoare, însã, alþi diplomaþi mi-au comunicat cã la
Departamentul de Stat au fost ore cumplite.

G.A. : Deci d-na Albright era emotivã.

56. Întâlnirea avea loc cu circa un an înaintea alegerilor care au dus la schimbarea guvernului
Meciar în Slovacia, asigurând intrarea Slovaciei în rândul þãrilor primite la negocierile de
aderare la UE.
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A.S. : Arãtase cã este emotivã. Am folosit prilejul acesta ca sã îi scriu o scrisoare
personalã. Ideea era cã am aflat starea de mîhnire în care se gãsea ca urmare a
unor sublinieri fãcute de mine, dar cã faptul de a le fi fãcut cu asemenea
sinceritate era dovada cea mai bunã a prieteniei ºi respectului pe care le aveam
faþã de ea. Respect al cãrui semn este întotdeauna sinceritatea : a nu spune ceea
ce credem, a nu spune adevãrul este tocmai maniera în care ne-am comportat în
cadrul Pactului de la Varºovia cu cei care ne impuseserã sã intrãm într-un
asemenea pact. În ceea ce priveºte Statele Unite, nu vrem sã ne purtãm ca niºte
parteneri care spun una, gândesc alta ºi fac în al treilea fel, ci vrem sã spunem
ceea ce gândim ºi sã facem ceea ce spunem.

Am trimis aceastã scrisoare prin ambasadorul SUA la Bucureºti care tocmai
pleca la Washington ºi care mi-a promis cã o va înmâna personal. Am aflat cã a
fost înmânatã ºi cititã. În continuare, relaþia cu d-na Albright a fost excelentã. Cã
întâlnirea de atunci nu a constituit un obstacol în relaþiile noastre s-a vãzut în
realizarea parteneriatului strategic ºi în venirea preºedintelui Clinton în România.
S-a încercat sã se iniþieze multe proiecte cu România, iar d-na Albright a fãcut
multe pentru România, inclusiv în perioada în care eram ministru de Externe.

Dar s-au gãsit unii care, aflând de aceastã întâmplare, s-au grãbit sã-i spunã
primului-ministru cã relaþiile cu SUA sunt compromise grav ºi cã trebuie sã le
îndrepte printr-o acþiune a sa. Cel puþin aceasta a fost motivaþia pe care d-nul
Ciorbea mi-a dat-o la un moment dat, supãrat fiind, pentru a explica decizia
intempestivã de a vizita SUA. O decizie care, dupã cum am spus deja, nu a fost
anunþatã ºi nici nu a þinut cont de avizul meu.

Paragraful iniþial a fost rupt în douã

G.A. : Madrid, iulie 1997. Cu ce sentimente aþi plecat în capitala Spaniei ?

A.S. : Vedeþi, jocurile erau cvasi-fãcute.

G.A. : ªtiaþi cã erau sigur fãcute ?

A.S. : Singurul lucru pe care mi-l puteam imagina era acela al unei surprize de
ultim moment. De aceea, cum sã spun, aveam o minimã emoþie. Atât timp cât la
toate reuniunile anterioare ale þãrilor membre NATO nu se luase o decizie finalã,
nu aveam cum sã ºtim dacã decizia convenitã oarecum prin corespondenþã
sau telefonic va fi una care va fi ºi validatã. Noi, însã, fuseserãm informaþi
dinainte, inclusiv de Statele Unite, ceea ce aratã cã relaþia cu SUA nu a fost deloc
rea ºi cã SUA nu au acþionat deloc împotriva României, ci în susþinerea unui
punct de vedere în care au crezut. Am înþeles cã, ulterior, strategii americani
ºi-au dat seama cã nu a fost cel mai bun punct de vedere, dar era deja târziu.
Anumite elemente din documentul final ne-au fost anunþate chiar de partea
americanã. Am fost chiar întrebaþi, pe canale absolut discrete, dacã avem amen-
damente de fãcut.
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Partea americanã nu a dorit, evident, sã negocieze cu noi textul ºi nu putea
s-o facã, dar ea a arãtat limpede cã doreºte ca România sã nu fie ofensatã. Sã nu
fie pusã la colþ. Aºa s-a ajuns la documentul final, care a reprezentat un com-
promis acceptat de americani. Americanii nu voiserã sã se vorbeascã despre un
nou val de lãrgire ºi, cu atât mai puþin, sã se dea o datã la care acest lucru
trebuia sã fie luat în consideraþie. Nici sã menþioneze anumite state în docu-
mentul final – nume de state candidate care eventual ar fi mai bine situate decât
altele. Se dorea menþinerea formulei „porþilor deschise”, ceea ce evident era o
banalitate, întrucât mai avuseserã loc extinderi ale NATO ; nu era aceasta prima.
Procesul este deschis atât timp cât tratatul de la Washington spune cã pot fi
primiþi noi membri. Aceasta nu era o modificare a tratatului de la Washington.
Dar în final – ºi asta s-a întâmplat la insistenþele noastre ºi ale susþinãtorilor
noºtri – s-a adoptat un text care, dupã pãrerea mea, este foarte important ºi, în
orice caz, nu poate lãsa sã se interpreteze Madridul ca o înfrângere pentru
România. Nu era succesul pe care ni l-am dorit, dar documentul arãta cã din
punct de vedere politic România este eligibilã pentru a face parte din Alianþa
Nord-Atlanticã ºi cã, în acelaºi timp, prin decizia primirii primelor trei state, pro-
cesul de extindere a Alianþei în regiunea fostului bloc sovietic devenea efectiv.

G.A. : Referirea la România ca primã candidatã a fost introdusã la Madrid sau în
dialogurile precedente ?

A.S. : Ideile acestea au fost, în principiu, acceptate pe baza unui dialog pre-
cedent. Procedura nu a fost una clasicã, obiºnuitã, care ar fi presupus convenirea
textului la întâlnirea miniºtrilor de Externe de la Sintra sau, în orice caz, la o datã
anterioarã. Forma finalã urma sã se hotãrascã la întâlnirea propriu-zisã a ºefilor
de state ºi de guverne de la Madrid. Acolo au fost adãugate nuanþele. A fost din
nou o adevãratã bãtãlie. Practic, la Sintra, s-a discutat în cea mai mare mãsurã
despre România, acesta a fost subiectul de foc. Iar la Madrid lucrurile s-au
întâmplat în felul urmãtor : s-a fãcut un tur al mesei, s-a constatat cã existã o
puternicã susþinere pentru România…

G.A. : ªi Slovenia…

A.S. : Mai puþin pentru Slovenia, mai mult pentru România. Marea Britanie s-a
exprimat cel mai vehement împotriva includerii altor state decât cele trei
cunoscute : Polonia, Ungaria, Cehia. Dupã o discuþie care devenea din ce în ce
mai furtunoasã, s-a cerut miniºtrilor de Externe sã delibereze separat.

Am aflat cã a fost o luptã extraordinarã. Pânã la urmã, întrucât experþii nu
reuºiserã sã cadã de acord, s-au apucat miniºtrii sã redacteze textul, cu propria
mânã. Dintre cei mai activi, din câte avea sã mi se relateze cel puþin, a fost Klaus
Kinkel, care în foarte mare mãsurã a fãcut o redactare favorabilã României. De
asemenea, ºtiu cã a fost ofensiv ºi ministrul italian de Externe, Lamberto Dini.
Când s-au întors în salã cu o formulã de comunicat, ea a fost gãsitã
necorespunzãtoare de preºedinþii ºi ºefii de stat. Preºedintele Chirac a susþinut
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puternic România. Helmuth Kohl ne-a transmis dupã aceea cã ne-ar fi susþinut ºi
el. Dar cel care efectiv a lucrat pe text, a fost Romano Prodi. El a venit cu câteva
subtilitãþi printre care a fost separarea textului în douã paragrafe, pentru România
ºi Slovenia, pe de o parte, ºi Þãrile Baltice, pe de altã parte. A pune în acelaºi
paragraf România ºi Slovenia ºi Þãrile Baltice însemna, spunea el, sã legi soarta
unora de a altora. Or, problemele legate de integrarea lor erau complet diferite,
datoritã dificultãþilor ridicate de Federaþia Rusã. Federaþia Rusã nu putea opri
extinderea NATO ca principiu, însã a declarat înainte de summit cã în nici un
caz nu ar putea sã se împace cu faptul împlinit al integrãrii Þãrilor Baltice57. De
aceea paragraful iniþial a fost rupt în douã.

Tot Prodi a insistat ca România sã fie pusã prima pe listã ºi sã se dea o
datã certã pentru redeschiderea discuþiilor. Toate acestea au fost pierdute la
Washington în 1999, ceea ce mã face sã spun cã de fapt, pentru noi, Washington
a fost un Madrid minus.

G.A. : Aveþi sentimentul cã în acele zile preºedintele Constantinescu trãia eveni-
mentele în mod diferit de felul în care le trãiaþi d-strã ?

A.S. : Cred cã le trãia exact în acelaºi fel, cu acelaºi tip de emoþii, cu acelaºi tip
de abordãri. Când am sosit la Madrid, venind de la Bucureºti, am fãcut un tur
împreunã, adicã ne-am întâlnit cu preºedintele Chirac ºi cu ministrul de Externe
Védrine, care a fost ºi el foarte activ, din câte am înþeles, în redactarea textului
final ; cu Romano Prodi ºi cu Lamberto Dini. Aceºtia din urmã mi s-au pãrut cei
mai necãjiþi de nereuºitã sau de aceastã semi-reuºitã. Atunci Romano Prodi mi-a
ºi dat textul cu modificãrile operate de el, text pe care l-am pãstrat în arhiva mea
pentru cã este, totuºi, un document istoric interesant. Este chiar textul iniþial pe
care el fãcuse modificãrile acceptate în cel oficial. Am mai vãzut împreunã ºi alþi
ºefi de state ºi de guverne.

A doua zi s-a întâmplat cã la terminarea summit-ului cu þãrile membre ale
parteneriatului euro-atlantic, la ieºire, eu aºteptând delegaþia românã care nu
ºtiu unde era exact, iar preºedintele Clinton aºteptându-ºi maºina, care nu ºtiu
din ce motive întârzia, sã stãm ºi sã conversãm câteva minute bune. Nu eu, desigur,
ci preºedintele Americii era urmãrit peste tot de televiziune. Cum exista un mare
panou electronic la Centrul de Presã, toþi ziariºtii noºtri au avut ocazia sã
urmãreascã miraþi aceastã lungã discuþie pe care noi doi am avut-o ºi care minute
în ºir s-a proiectat pe ecran.

G.A. : În acel moment, era hotãrâtã vizita preºedintelui Clinton în România ?

A.S. : Da. Fusese stabilitã înaintea summit-ului de la Madrid.

57. În realitate, a existat ºi presiunea pentru o extindere a Alianþei cãtre nordul continentului
ºi nu spre sudul lui, Þãrile Baltice fiind puternic sprijinite de statele scandinave. Pânã la
urmã a prevalat, cum spune Adrian Severin, atitudinea Federaþiei Ruse, la care ar fi de
adãugat problemele concrete de securitate militarã.
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10

România în lume

Eu nu pot sã nu-mi asum acel trecut ºi sã nu-mi exprim
regretul ºi scuzele

G.A. : România doreºte sã se integreze în Europa. Dar lumea nu se reduce la
Europa. Dupã câte cunosc, în timpul mandatului d-strã au fost câteva acþiuni de
politicã externã, relativ importante, orientate spre alte regiuni. Îmi amintesc
una : statul Israel.

A.S. : Unul dintre miturile istoriei diplomaþiei româneºti este acela legat de relaþia
româno-israelianã, care ar fi fost una cu totul excepþionalã. Spun „mit”, pentru
cã mitul are întotdeauna o dozã de adevãr. ªi în aceastã istorie existã ceva
adevãr, numai cã, spre a fi înþeles, el trebuie pus în relaþie cu ipocrizia atitudinii
guvernului comunist român faþã de evrei, faþã de problemele lor ºi faþã de relaþia
româno-israelianã însãºi.

G.A. : De vreme ce conþin o dozã de adevãr, miturile nu trebuie negate, ci
demitizate.

A.S. :. Absolut. Demitizarea nu înseamnã distrugere, ci nuanþare ºi relevarea
faptului real. Sã descoperim, cum arãtau în realitate lucrurile, nu cum ne-ar fi
plãcut nouã sã arate. Aº face o alãturare care vã va ºoca  : relaþia româno-
-israelianã avea ceva comun cu relaþia româno-chinezã. Amândouã aveau o
suferinþã structuralã. Legãtura cu Israelul era infectatã de duplicitate. Pe de o
parte, îi dãdeam pe evrei afarã din toate posturile din România, fãceam cu
discreþie dar cu perseverenþã o campanie antisemitã acasã, iar pe de altã parte,
eram mari prieteni cu statul Israel. Cu el nu rupsesem relaþiile diplomatice, aºa
cum fãcuserã celelalte þãri ale Pactului de la Varºovia, dar vindeam cu bucata
evreii care vroiau sã emigreze. Aºa cum fãceam ºi cu nemþii, care luau drumul
Germaniei.

Într-un sens diferit, relaþia româno-chinezã era afectatã de ideologizare. Ce
aveam noi în comun cu chinezii ºi cât ne lega ideologia noastrã de chinezi ? Nu
prea aveam lucruri în comun ºi nici ideologia nu ne lega de ei.

De aceea a trebuit sã repunem relaþiile cu cele douã state pe alte baze,
pãstrând anumite avantaje ale relaþiilor din trecut. Legãtura cu Israelul a fost
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aºezatã pe principiile fermitãþii ºi ale sinceritãþii iar legãtura cu China am definit-o
pe baze dezideologizate, ale unor interese superioare ale ambelor naþiuni. În
privinþa asta, cred cã am fãcut mult bine.

Cu ocazia unei vizite oficiale în Israel, am exprimat, întâia oarã, regretele
pentru comportamentul nostru faþã de evrei în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Mi se pare limpede cã acest comportament nu se poate pune pe acelaºi
plan cu comportamentul maghiarilor hortiºti sau al naziºtilor germani ºi austrieci.
Dar chiar dacã nu ar fi fost oameni omorâþi, chiar dacã nu ar fi fost bãtuþi, numai
faptul de a fi fost scoºi din casa lor pe motivul cã erau evrei, îi fac vinovaþi nu
numai pe fãptaºi, ci ºi pe cei din jur, care au tãcut. Noi, este adevãrat, nu trãiam
în vremea aceea. Dar eu nu pot sã nu-mi asum acel trecut ºi sã nu-mi exprim
regretul ºi scuzele. Scuzele nu pot sã repare sechelele care rãmân în sufletul
oamenilor dupã umilinþa suferitã, dar ele sunt un semnal pentru contemporani
ºi pentru cei care ne vor urma.

G.A. : Vezi aici discuþia în legãturã cu efectele desnazificãrii în Germania ºi,
respectiv, cu efectele ne-desnazificãrii în Austria.

A.S. : Am ºi scris într-un articol, marea problemã a austriecilor este aceea cã au
uitat atât de mult istoria lor încât se cred a fi prima victimã, în loc sã înþeleagã cã
au fost, în anumite momente, primul agresor. Au ajuns sã creadã cã Beethoven,
care s-a nãscut la Bonn, este austriac ºi cã Hitler, care s-a nãscut la Linz, este ger-
man. Trebuie sã ne asumãm istoria pentru ca sã nu trãim într-o lume a confuziilor
generalizate. Asta este valabil ºi cu România. Eu ºtiam despre lagãrele trans-
nistrene ºi despre lagãrele de lângã Chiºinãu. Bunicul meu a fãcut intervenþii
pentru scoaterea unor evrei din acele lagãre în timpul rãzboiului. Urmarea  : a
fost atenþionat cã ar putea, totuºi, sã nu fie premiat pentru aceste gesturi.

Dupã opinia mea, considerarea lui Antonescu ca nazist sau ca fascist este o
eroare. Neînþelegerea personalitãþii lui – complexã, tragicã – este de asemenea
o eroare. Dar el este autorul unor fapte pe care nu le poþi numi, oricât ai vrea,
altfel decât fapte criminale. Iar acestea fac parte ºi din istoria noastrã. În România,
din raþiuni politicianiste, a existat o reticenþã în a exprima ceea ce vã spun
acum. Atunci când am fost în Israel am gãsit ocazia sã fac un gest similar cu cel
fãcut de ministrul german de Externe, care a dat o declaraþie în care exprima
regretele poporului german.

G.A. : În luna iunie, când aþi fãcut vizita, nu puteaþi fi oare suspectat cã gesturile
frumoase la nivel internaþional sunt fãcute cu gândul la integrarea în NATO58 ?

A.S. : Astfel de gesturi nu pot fi tratate ca gesturi de conjuncturã. Am folosit ca
prilej vizita pe care am fãcut-o la Muzeul Holocaustului din Ierusalim. Mi-amin-
tesc pavilionul impresionant dedicat copiilor care au murit. O salã complet
întunecatã, în care se vãd arzând câteva lumânãri, multiplicate prin reflectarea

58. Vizita oficialã în Israel a avut loc între 15 ºi 16 iunie 1997.
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lor într-un sistem foarte ingenios de oglinzi. Vizitatorii avanseazã în ºir indian,
pe un culoar între aceste oglinzi în care se reflectã lumânãri. Din plafon, coboarã
o voce foarte suavã care pronunþã numele ºtiute ale copiilor care au pierit în
Holocaust.

Dupã aceastã procesiune am fost invitat sã scriu câteva cuvinte în cartea
muzeului. Am modificat pe loc ceea ce aveam ca text pregãtit de acasã pentru a
exprima regretele românilor ºi pentru a spune cã vinovaþi nu sunt doar cri-
minalii, ci toþi cei care, din indiferent ce motive, au tãcut. Diplomaþia israelianã
este una dintre cele mai bine instruite ºi mai rafinate. Mesajul meu a fost imediat
sesizat, cu atât mai mult cu cât el nu era chiar conform cu mesajele care veneau
uzual din România. Am fost întrebat dacã este un mesaj pe care vreau sã-l las în
coperþile acelei cãrþi de onoare sau doresc ca el sã fie publicat. Ceea ce îl fãcea un
mesaj oficial. Binenþeles cã am spus cã doresc ca mesajul sã fie reprodus în presa
israelianã. Ceea ce s-a ºi întâmplat. Lucrul acesta n-a ajuns în presa din România,
astfel cã nu am ajuns iarãºi obiectul unui scandal. Dar poate ar fi fost bine sã
ajungã, pentru starea moralã a poporului român ºi pentru statutul sãu în lume.

Ulterior, preºedintele Emil Constantinescu a fãcut, într-o vizitã la Muzeul
Holocaustului din Washington, o declaraþie în termeni oarecum similari.

Dincolo de cele deja relatate, care mi se par nu lipsite de importanþã, am
lansat un parteneriat special între România ºi Israel. El trebuia sã dea un nou pro-
fil raporturilor noastre bilaterale. În întâlnirea pe care am avut-o cu preºedintele
autoritãþii palestiniene Yasser Arafat, la Bethleem, i-am spus cã vreau sã scot din
ambiguitate relaþiile româno-israeliene, care ne fãceau sã fim, chipurile, echi-
distanþi ºi, în felul acesta, sã jucãm faimosul joc al fundului în douã luntre. Am
spus cã vrem, fãrã îndoialã, sã susþinem tot ceea ce înseamnã proces de pace în
Orientul Mijlociu ºi Apropiat ; cã nu suntem câtuºi de puþin indiferenþi la tot
ceea ce înseamnã soluþie constructivã ºi justã, inclusiv cu privire la drepturile
palestinienilor. Dar cã, tocmai spre a o face cu eficienþã, trebuie sã avem o
atitudine limpede, clarã, faþã de Israel. Iar aceasta nu poate fi decât atitudinea
unui aliat, a unui partener special. Nu atitudinea cuiva care spune fiecãruia la
ureche ceea ce îi place sã audã.

În aceastã privinþã am avut, cel puþin formal, înþelegerea interlocutorilor mei
palestinieni. Eu doream sã extind mai departe acest parteneriat în douã direcþii :
în direcþia Egiptului ºi în direcþia unui binom, Turcia ºi Egipt. Toate aceste
proiecte au fost abandonate de succesorii mei.

G.A. : Relativ recent, preºedintele Constantinescu a propus o trilateralã România-
-Israel-Turcia.

A.S. : Nu ºtiu cum a fost conceputã trilaterala la Preºedinþie. Eu am publicat în
anii trecuþi câteva articole în care vorbeam despre nevoia trilateralei România-
-Turcia-Israel, pe care aº fi dorit-o extinsã prin includerea Egiptului. În orice
caz, convenisem cu ministrul de Externe al Egiptului sã realizãm un parteneriat
special de tipul celui propus Israelului.
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G.A. : Scuzaþi-mã, totuºi. Ce rol putea sã joace România în relaþia dintre Israel ºi
Egipt, având în vedere istoria relaþiilor foarte bogate ºi foarte specifice dintre
aceºti actori de importanþã cel puþin subregionalã ?

A.S. : Întrebarea este foarte bunã pentru cã aratã exact ceea ce s-ar putea sã nu
se înþeleagã din ce am spus eu. Nu se punea problema ca România sã medieze
între Israel ºi Egipt. Exclus. România nu are resurse pentru aºa ceva. Mai ales în
faza actualã a relaþiilor, care sunt extrem de sofisticate. Dar e cazul sã observãm
cã în zona Orientului Apropiat, de care noi nu suntem foarte departe – mai ales
cã Turcia este ºi parte a Europei de Sud-Est, a Balcanilor – partenerii strategici ai
partenerului nostru strategic, Statele Unite, sunt exact Egiptul, Israelul ºi Turcia.
În felul acesta se realiza o reþea de parteneriate care-i implica pe partenerii
partenerului strategic major comun, SUA. Ceea ce nu presupunea acþiuni de
mediere, ci realizarea unei axe de stabilitate care, pornind de la gurile Dunãrii ºi
ajungând la gurile Nilului, putea sã încerce formule de securitate pentru o zonã
altminteri extrem de nesigurã.

Iatã despre ce era vorba, ºi nu de paranoia medierii. A fost o vreme când,
sigur, România a putut juca un rol de mediator. Numai cã vremurile acelea
au trecut.

Ideea trebuia dusã mai departe cu ministrul de Externe egiptean, pe care
l-am vãzut la ONU, la sesiunea anualã a Adunãrii Generale. Iatã un exemplu
de ieºire dincolo de hotarele subregiunii noastre ºi ale spaþiului euro-atlantic
propriu-zis, deºi este limpede cã interesele euro-atlantice majore sunt legate de
bazinul Mediteranei de Est. Iar cum bazinul Mediteranei de Est a fost totdeauna
în legãturã cu Marea Neagrã ºi cu Caspica, prin intermediul Caucazului, era
limpede cã România trebuie sã încerce a juca aici un rol. Nu unul de „Speedy
Gonzales”, nu un „Jolly Joker”, nu unul de lider suprem, ci al unui participant
eficient ºi discret care sã vinã cu influenþa lui, cu inteligenþa lui, spre a se insera
unei politici globale care, evident, era proiectatã de marii actori ai lumii. Prin
aceasta noi nu încercam sã ne comparãm cu ei, pentru cã nu se comparã
ºoarecele ºi elefantul care trec podul.

„Pentru dumnevoastrãstrã a fost un gest firesc,
pentru noi este un gest important”

G.A. : Dacã urmãm o asemenea logicã, vã întreb dacã v-aþi gândit vreodatã cã
România ar avea ceva de spus în relaþia dintre Grecia ºi Turcia ? Caz în care
apare din nou o problemã de interes geopolitic, pusã sub un control relativ ºi
pentru care poziþia peste Balcani a României ar putea juca, în anumite contexte,
un rol salutar.

A.S. : Este ºi motivul pentru care noi am realizat acele trilaterale pe care
americanii le-au numit back to back, respectiv România-Bulgaria-Turcia ºi



137ROMÂNIA ÎN LUME

România-Bulgaria-Grecia. Cea din urmã exista, nu era o noutate. Dar ea singurã
nu fãcea, dupã pãrerea mea, decât sã excludã Turcia dintr-o ecuaþie politicã
subregionalã. Faptul cã una exista nu înseamnã cã problema era rezolvatã pe
jumãtate – ca la faimoasele cãsãtorii când unul vrea sã se cãsãtoreascã, iar altul
nu, ºi se spune cã, în orice caz, lucrurile sunt puse la punct în proporþie de 50%.
Nu a fost uºor sã aducem Turcia în aceastã formulã. Cred cã, într-o anumitã
mãsurã, politica externã româneascã din acea perioadã a permis cel puþin sã se
nascã unele speranþe în relaþiile foarte problematice turco-greceºti. Personal am
rãmas prieten cu ambii miniºtrii de Externe, respectiv Ismail Cen, al Turciei ºi
George Papandreu, al Greciei. Cu George Papandreu mã vãd în fiecare varã,
încercând sã discutãm inclusiv formule care sã conducã la ameliorarea relaþiilor
dintre Turcia ºi Grecia. Desigur, dacã aº fi rãmas ministru de Externe, aº fi putut
face mai mult.

G.A. : ªi noi care plecasem de la subiectul „Israel”.

A.S. : E bine cã-mi aduceþi aminte ca sã menþionez un gest formidabil, din
întâlnirea pe care am avut-o spre finalul vizitei mele în Israel cu preºedintele
Ezer Weissman. Un om de o culturã ºi de o inteligenþã deosebite ; de o omenie,
de o înþelepciune deosebite. Era capabil sã vorbeascã cu un respect ºi o înþele-
gere deosebitã despre marii adversari ai Israelului. Puþini mi-au descris într-o
luminã mai plinã de înþelegere, ca sã nu spun mai favorabilã, pe Saddam
Hussein. El spunând cã, fãrã sã îi ia partea, fãrã sã aprobe politica lui, are multã
înþelegere faþã de anumite gesturi ale sale. El este de acolo ºi-i înþelege pe
oamenii aceia, chiar dacã ceea ce se întâmplã nu poate fi acceptat din perspec-
tiva intereselor Israelului. Spunea Ezer Weissman cã mulþi lideri arabi au acþionat
în lumina intereselor lor. Regretabil a fost faptul cã toatã lumea, la un moment
dat, putea sã aibã dreptate – ceea ce este una dintre definiþiile tragediei. Nu a
fost suficientã înþelepciune pentru a se trece peste instincte ºi a se ajunge la o
soluþie de pace onorabilã ºi convenabilã pentru toatã lumea. Nu pot intra în
detaliile acestor discuþii, dar esenþa am redat-o. Te-ai fi aºteptat la preºedintele
statului Israel sã-i umple de sudãlmi pe unii dintre preºedinþii arabi, pe Saddam,
spre exemplu. Ei bine, nu s-a întâmplat asta.

La sfârºitul întâlnirii noastre, preºedintele Weissman a fãcut gestul de a mã
conduce pânã la maºinã. Aceasta este în afara protocolului ; pânã la maºinã sunt
conduºi de cãtre preºedintele statului Israel, din câte ºtiu eu, numai ºefii de stat.
Gestul a fost cu atât mai surprinzãtor pentru mine, cu cât în acel moment
preºedintele Weissman era într-o convalescenþã dupã o fracturã, cred cã de col
femural. De aceea am ºi spus cã în nici un caz nu e nevoie sã vinã cu mine pânã
la aleea principalã, unde ne aºtepta maºina. Mi-a rãspuns cã am fãcut asemenea
gesturi pentru Israel, încât gestul sãu de a mã duce la maºinã este cu mult
inferior prestaþiei mele. E adevãrat cã în acel moment relaþiile dintre România ºi
Israel ajunseserã, dupã opinia certã a diplomaþilor israelieni, la cele mai ridicate
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cote pe care le cunoscuserãm vreodatã. În condiþiile în care, probabil, niciodatã
ele nu s-au situat la o cotã foarte scãzutã.

G.A. : S-ar putea ca cititorul sã nu surprindã întreaga motivaþie a preºedintelui
Weissman. Ar mai trebui menþionat cã sunteþi primul diplomat care a coborât cu
avionul la Ierusalim.

A.S. : Da, un lucru adevãrat ºi remarcat de foarte multã lume. O rezoluþie a
Naþiunilor Unite, adoptatã dupã rãzboiul de ºapte zile din 1967, interzicea
folosirea aeroportului din Ierusalim. Era considerat un aeroport ocupat dintr-o
zonã ocupatã, o zonã problematicã. Drept urmare, nu se putea utiliza de cãtre
mesagerii politici ai altor state. România a susþinut la vremea respectivã rezoluþia
ºi a ºi respectat-o. Toatã lumea a respectat-o. Însã în dreptul internaþional existã
un principiu care se numeºte rebus sic stantibus, adicã, obligaþiile sunt valabile
atâta timp cât condiþiile în contextul cãrora au fost asumate rãmân neschimbate.
Când condiþiile se schimbã radical ºi aceste obligaþii urmeazã sã fie adaptate
noilor condiþii. Or, la data când s-a adoptat rezoluþia respectivã, statul Israel
ocupa tot Sinaiul. Nu exista autoritatea palestinianã, preºedintele autoritãþii
palestiniene nu-ºi avea sediul la Ierihon ºi nu se putea întâlni cu un ministru de
Externe strãin la Bethleem, aºa cum m-am întâlnit eu cu Yasser Arafat. Desigur,
eu nu am vrut sã fac un gest de frondã. De aceea, aterizarea mea a avut în
primul rând un caracter tehnic. Mi se pãrea o aberaþie ca, într-o vizitã scurtã, sã
pierdem timp cu drumul de la Tel Aviv la Ierusalim din cauza unei dispoziþii
care se luase într-un context total diferit.

În acelaºi timp, Ierusalimul reprezintã un simbol pentru întreaga omenire.
Acest simbol meritã onorat aºa cum se cuvine. El este, într-un fel, al nostru, al
tuturor. Aterizând la Ierusalim, am fãcut un lucru care a fost înþeles exact de
toatã lumea, poate cu excepþii individuale. Am fãcut-o fãrã nici un fel de jenã,
cu toatã naturaleþea. Atunci când mi s-a spus de cãtre partea israelianã cã este
un gest „mare” am spus cã nu pot decât sã mã bucur, întrucât pentru mine n-a
fost decât unul de normalitate. Dacã în lumea de astãzi gesturile de normalitate
sunt gesturi mari atunci, în fine, pot sã-l consider ca atare. Atunci preºedintele
Weissman mi-a spus : „Da, poate pentru d-strã a fost un gest firesc, dar pentru
noi este extrem de important”.

Pãnâ la ora actualã, sunt, bun sau rãu, singurul ministru de Externe din lume
care, dupã 1967, a aterizat ºi a început vizita în Israel direct de la Ierusalim. Este
ºi acesta cred un motiv de consolidare a relaþiilor cu Israelul, de care trebuie sã
se bucure absolut toate þãrile arabe, pentru cã acolo nu se poate merge înainte
în logica confruntãrii, ci doar în logica parteneriatului.
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Unul este discursul oficial,
altul este laboratorul pe care îl descoperi

când vorbeºti cu liderii chinezi

G.A. : D-le Severin, China.

A.S. : China a fost una dintre cele mai imprtante acþiuni de politicã externã.
Aceastã þarã este una dintre puterile mondiale ale secolului care tocmai începe.
Ea are o misiune deja globalã, aceea de a þine peste un miliard de cetãþeni într-o
stare de echilibru, construind în acelaºi timp structurile libertãþii. China are multe
ziduri minunate pe care le poate arãta, începând cu singura construcþie fãcutã
de om care poate fi vãzutã cu ochiul liber de pe lunã – Zidul Chinezesc. Dar
China începe sã înþeleagã cã oricât de înalt ºi de gros ar fi, zidul se va dãrâma
pânã la temelii dacã cei dinãuntru cred cã libertatea se gãseºte în afarã. Sunt
motive pentru a dezvolta o relaþie sãnãtoasã cu China, în condiþiile în care este
limpede cã nu toate punctele noastre de vedere sunt comune. Avem însã liber-
tatea sã ne exprimãm fiecare diferenþele de opinie.

În momentul în care noi luptam pentru intrarea României în NATO, am trimis
un mesager în China, pentru a-i cere sã nu împiedice intenþia noastrã. China s-a
abþinut ºi a manifestat înþelegere în legãturã cu dorinþa României. Dar o vizitã
oficialã în China ridica mai multe probleme delicate. Preºedintele Constantinescu
e în fond produsul a ceea ce s-a numit Piaþa Tien An Men. Doi : o vizitã a sa în
Piaþa Tien An Men putea sã ridice o serie întreagã de semne de întrebare. Se
spune cã trecutul nu trebuie sã ne împiedice în acþiunea politicã. Dar se cere ºi
o minimã moralitate legatã de consecvenþa atitudinilor politice. Este motivul
pentru care diplomaþii din Ministerul de Externe meritã felicitaþi pentru cã a lor
a fost ideea de a face o vizitã la Universitatea din Beijing ºi a avea o întâlnire cu
studenþii Universitãþii, exact locul din care au pornit demonstraþiile ce au dus la
Tien An Men. Cred cã d-l Constantinescu este unul dintre primii ºefi de stat care
a primit un fel de titlu de doctor honoris causa al Univetrsitãþii din Beijing. Spun
„un fel de”, pentru cã în China nu exista un asemenea titlu. S-a gãsit o formulã echi-
valentã iar preºedintele României a putut sã þinã un discurs frumos, spunându-le
studenþilor, care erau urmaºii celor care au demonstrat în Piaþa Tien An Men, cã
pânã la urmã viitorul Chinei de ei depinde ºi nu de alþii. Era un mesaj politic
subtil, dar în acelaºi timp clar. L-au ascultat atât studenþii ºi profesorii aflaþi în
amfiteatrul respectiv, cât ºi liderii politici din prezidiu.

Aceastã abordare a pus relaþiile noastre pe temeiuri sãnãtoase. Eram acolo
pentru a stabili o cooperare aprofundatã pe termen lung cu China. O cooperare
care putea fi privitã ca având caracter strategic. Am încercat sã o întemeiem pe
o bazã care nu era ameninþatã de schimbãrile ideologice.
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Un alt moment foarte important a fost vizita preºedintelui Constantinescu – o
idee susþinutã ºi pusã în operã de diplomaþii ministerului de Externe – în
Hong-Kong, dupã ce insula a revenit în structurile Chinei continentale. Aceasta
a fost prima vizitã a unui ºef de stat în Hong Kong-ul reunificat cu China, ceea
ce a marcat un element important în consolidarea statutului unei singure Chine.
Din câte ºtiu eu, atunci s-a acceptat pentru prima oarã ca o þarã precum România
sã deschidã un consulat onorific, dublat de o structurã economicã corespun-
zãtoare, la Hong Kong. Am fi dorit sã deschidem un consulat, o reprezentanþã
economicã ºi o agenþie de presã ºi la Shanghai, idee de asemenea foarte bine
primitã. Din pãcate, dupã aceea, nimic din toate acestea nu s-a realizat.

A.G. : Din ce cauzã nu s-a realizat ?

A.S. : Pentru cã preºedintele a fost mulþumit cã a avut o vizitã strãlucitã, iar
guvernul, celelalte ministere nu s-au mai interesat sã punã în operã nimic.

G.A. : Deci se stabilise posibilitatea întemeierii reprezentanþelor ºi urma ca minis-
terele sã le ducã la îndeplinire ?

A.S. : Unele lucruri cãdeau ºi în competenþa Ministerului Afacerilor Externe, dar
pentru aceasta era nevoie de resurse puse la dispoziþia MAE de alte ministere.
Nimic nu s-a miºcat. Republica Cehã are o agenþie de presã naþionalã la
Shanghai, deºi este limpede cât de mare este diferenþa între tipurile de relaþii pe
care românii ºi cehii le pot avea cu China. Alþii au reprezentanþe economice,
consulate… România nu are nimic din toate acestea.

G.A. : Eu înþeleg cã România poate sã aibã o relaþie economicã interesantã cu
China. Exemplul d-strã aratã cã sunt posibile ºi acþiuni cu caracter simbolic, de
asemenea relevante. Dar, dincolo de ele, în ce fel putem vorbi despre o relaþie
politicã cu marea þarã a Orientului Îndepãrtat ?

A.S. : În primul rând, acea vizitã a inaugurat relaþiile pe linie de partid. Nu avem
timpul ca sã discutãm despre Partidul Comunist Chinez, cel de astãzi, ºi sã
vedem, din perspectiva tradiþiilor Chinei, în ce mãsurã mai este el acel tip de
partid comunist de care noi am vrut sã ne debarasãm. Probabil cã singurul partid
comunist din lume ºi din istorie care pânã acum a asigurat progresul real al þãrii
sale, inclusiv prin liberalizare, este Partidul Comunist Chinez. În condiþiile în
care aceastã structurã de partid unicã în þarã are de gospodãrit un teritoriu uriaº,
locuit de peste un miliard de persoane. Unul este – nu putem intra în detalii –
discursul oficial, care trebuie înþeles de sutele de milioane de chinezi, ºi altul este
laboratorul de idei pe care îl descoperi atunci când vorbeºti cu liderii chinezi.

G.A. : Vã referiþi la Partidul Comunist Chinez din anii ’70, la Deng Xiao Ping ?

A.S. : Sigur cã da, mã refer la acest partid. Sã vedeþi cum se raporteazã actualii
lideri la revoluþia culturalã ! Critica lor nu este conjuncturalã, ci analiticã ; o criticã
nu pentru cã este modã, ci pentru ca sã se extragã concluziile corecte din
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experienþa negativã trãitã atunci. Chiar faptul cã Deng Xiao Ping n-a fost
sugrumat în închisoare, ci a reuºit de câteva ori sã revinã în conducerea þãrii,
spune ceva despre deschiderea Partidului Comunist Chinez cãtre lume, cãtre
libertate, cãtre prosperitate.

G.A. : Încerc sã sintetizez. D-strã spuneþi : trebuie mizat pe Partidul Comunist
Chinez.

A.S. : Absolut. Trebuie mizat. Nu existã un viitor pentru China sub conducerea
acestui partid, în afara evoluþiei pe care o cunoaºte acest partid. La capãtul unei
astfel de evoluþii va exista, dupã pãrerea mea, pluralism politic.

G.A. : Dar spuneþi : nu poate fi cãutatã o soluþie în afara lui.

A.S. : Da. Virajul acestui uriaº cruciºãtor nu poate fi fãcut cu mare vitezã. La baza
actualei politici a Partidului Comunist Chinez se gãseºte o întreagã filozofie,
care nu este comunistã, ci o filozofie milenarã a Chinei. Eu sunt convins cã vom
avea o Chinã democraticã ºi cã democraþia va izvorî din acest partid. Dupã
impresia mea, aceasta este ºi politica pe care actualii lideri o duc conºtient. Cu
paºi înainte, cu paºi în lateral, paºi înapoi, poticneli ºi opinteli, însã direcþia
rãmâne, dupã pãrerea mea, neschimbatã.

G.A. : Ce sfat aþi da, d-le Severin, politicii externe a României, în relaþia cu China ?

A.S. : Eu cred cã modelul viitoarei securitãþi mondiale va depinde de relaþia
chino-americanã. Ca urmare, România ar trebui sã încerce sã faciliteze con-
strucþia acestui model. Care sã se realizeze pe cãi neconflictuale. Existã, se ºtie,
diverse abordãri. Una, ultraconservatoare, crede cã ar fi bine sã se amâne data la
care China sã fie recunoscutã ca a doua, sau, mã rog, una dintre superputerile
lumii. Aceasta se poate face numai implicând-o într-o competiþie în domeniul
tehnologiei militare ºi a înarmãrii, astfel încât sã se reducã capacitatea ei de a
înflori din punct de vedere economic. Desigur, o asemenea abordare este, dupã
pãrerea mea, extrem de periculoasã.

Neîncrederea multor lideri democraþi ai lumii faþã de procesul care se desfã-
ºoarã în China ºi, mai ales, faþã de viitorul acestui proces, e datoratã faptului cã
el cunoaºte adeseori reveniri la puncte anterioare, pe care le credeai depãºite.
În ciuda acestei neîncrederi, de fapt ºi reciprocã, se poate influenþa puþin câte
puþin construirea unui echilibru internaþional multipolar, care sã aibã în vedere
ºi China. În acest context, cred cã ºi România ar putea sã joace un anumit rol.

G.A. : Spunând „uite, aºa trebuie !” ?

A.S. : Spunând : „uite, aºa trebuie”, „iatã ideile noastre”, transmiþând mesaje
despre lucrurile pozitive pe care le constatã acolo. China are nevoie, ca orice mare
putere, de parteneri specifici, privilegiaþi, în diverse zone ale lumii. România
poate sã fie un asemenea partener pentru China în Europa. Am în minte o
Românie cu o vocaþie euro-atlanticã.
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G.A. : Sã zicem cã poate sã aibã, pur ºi simplu, o politicã bunã.

A.S. : Categoric. Nu vãd de ce relaþiile stabilite între Partidul Comunist Chinez
ºi partidele româneºti – nu numai cele de stânga, ci ºi partidele de dreapta –
ar putea dãuna cuiva. Ele, dimpotrivã, sunt foarte folositoare. Le vom spune
ºi noi interlocutorilor noºtri din China ce credem despre democraþie ºi despre
Tien An Men.

G.A. : V-aº mai pune o întrebare în legãturã cu extinderea relaþiilor României
în lume. Aici vãd ºi o problemã de resurse. Este oare posibil ca Ministerul
Afacerilor Externe român sã dezvolte ºi sã susþinã relaþii atât de extinse cu
parteneri atât de complicaþi, în condiþiile în care noi avem totuºi o listã de
prioritãþi fermã ? Pe care ºi aºa ne este greu sã o administrãm – vezi în primul
rând relaþia noastrã cu UE ?

A.S. : Lucrurile sunt, pânã la urmã, legate între ele. Trãim într-o lume cu multiple
intercondiþionãri. Unele sunt mai importante, altele mai puþin. Într-adevãr, o
orientare în toate direcþiile nu poate fi susþinutã. Ne trebuie, în primul rând, o
ordine în prioritãþi care sã ne permitã alocarea resurselor. În al doilea rând, ne
trebuie o paradigmã, un model clar al raporturilor noastre cu absolut toate þãrile
care prezintã cât de cât interes pentru noi. Fac o parantezã : într-un anumit cerc,
ministrul de Externe al Turkmenistanului atrãgea atenþia asupra diferenþei între
programul de politicã externã din 1997 ºi actualul program de politicã externã al
României. El spunea cã în programul de atunci, care era foarte succint, se afla
urmãtoarea frazã : „România este interesatã în consolidarea independenþei, suve-
ranitãtii ºi statalitãþii statelor din Asia Centralã care s-au desprins din fosta URSS”.
Aceastã frazã a dispãrut din capitolul de politicã externã a actualului program
guvernamental. Ministrul de Externe spunea cã acea simplã frazã a însemnat
imens pentru þãri ca Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan ºi celelalte. Arãta o
anumitã orientare politicã. Care, vedeþi, conta, chiar dacã noi nu puteam aloca
resurse materiale ºi umane Turkmenistanului, cum o facem cu UE. Puteam sã nu
alocãm absolut nimic, dar fraza aceea conta.

G.A. : Conta atitudinea.

A.S. : Se ºtia cã, ori de câte ori s-ar ivi, întâmplãtor, într-un cerc, într-o organizaþie
multilateralã, întrebãri privind conduita diplomaþilor români, aceasta urma sã se
manifeste în sensul consolidãrii independenþei, statalitãþii ºi suveranitãþii statelor
din regiune. Era conduita noastrã ºi ei se puteau baza pe ea. Trebuie sã înþelegem
cã atunci când vom ajunge membri ai NATO sau ai UE, vom veni nu numai cu
resursele noastre, multe, puþine, câte sunt, ci ºi cu prietenii noºtri, cu relaþiile
noastre. Spunem, în viaþa obiºnuitã, cã relaþiile sunt importante. Cu atât mai
mult sunt ele în viaþa internaþionalã. Acesta este un atu pentru noi. Sunt de
acord cã nu putem avea relaþii cu toatã lumea ºi sunt împotriva dispersãrii
forþelor. Dar este bine sã avem cât mai multe relaþii.
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Preºedintele Constantinescu vorbea, în 1997, despre faptul cã România are
ca þinte principale NATO ºi UE, relaþiile cu vecinii ºi zona Asia-Pacific. Aceasta
ar fi concepþia dânsului despre politica externã. Nu ºtiu cum se face însã cã
dupã ce eu am plecat de la Ministerul de Externe, despre Asia-Pacific nu s-a mai
spus un cuvinþel.

G.A. : Acum, la capãtul acestei discuþii privind politica externã a României în
lume, impresia mea este urmãtoarea : ar trebui desenatã harta lumii, structuratã
în funcþie de diferitele ponderi, ierarhii, prioritãþi. Apoi Ministerul Afacerilor
Externe ar trebui restructurat pentru a copia aceastã logicã a relaþiilor externe.
Aºa cum în creierul nostru se aflã un homunculus, o hartã a corpului omenesc
complet redimensionatã în funcþie de densitatea reþelelor nervoase – capul ºi
mâinile sunt uriaºe, pe când picioarele sunt micuþe –, la fel ar trebui gândit MAE
ca un fel de homunculus al relaþiilor noastre externe.

A.S. : Sunt întrutotul de acord cu ceea ce spuneþi. Aºa trebuie construit, dupã
aceste nevoi trebuie construit, ºi nu dupã fanteziile unui ministru trecãtor.
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11

Politicã ºi reformã
în Ministerul Afacerilor Externe

Un management de carierã

G.A. : Pânã acum am vorbit despre politica externã a României în perioada
premergãtoare summit-urilor de la Madrid ºi Luxemburg. Am înþeles faptul cã
întreaga energie trebuia direcþionatã, în primele luni ale anului 1997, spre
obiectivul integrãrii României. Sã vorbim însã ºi despre reforma din Ministerul
Afacerilor Externe. Încep prin a vã aminti cã dupã ce aþi devenit ministru am
avut o discuþie ºi v-am lãsat ºi un plic în care vã fãceam mai multe propuneri :
una avea ca temã un ºir de idei concrete privind ameliorarea imediatã a relaþiei
cu Ungaria, alta, magistrala Bucureºti-Budapesta ; o a treia, sugestia de a-l invita
pe Papã în România.

Propunerile aveau argumente scrise sintetic, sã fie cât mai uºor de citit. Una
dintre sugestii, ceva mai amplã, privea restructurarea Departamentului pentru
Drepturile Omului din cadrul MAE. La sfârºitul anului 1996 a fost un moment
excepþional : era un entuziasm general, o dorinþã de schimbare pe care rezulta-
tele electorale o dovediserã posibilã. Pânã într-atât încât un om ca Renate Weber
sã fie gata sã se ofere pentru reorganizarea acelui Departament. Vã spun asta
pentru cã niciodatã pânã atunci anumiþi oameni – de succes în domeniul lor,
cum era Renate Weber – nu ar fi acceptat sã lucreze în administraþia publicã.
Lucrul acesta arãta existenþa unei oferte de oameni de care merita sã se profite.

De primul mesaj pe care vi l-am trimis o datã cu numirea d-strã ca ºef al
diplomaþiei româneºti, mi-am reamintit în ianuarie 1999. Atunci s-a întâmplat sã
am câteva întâlniri la Strasbourg unde, în clãdirea Palatului Drepturilor Omului59,
am asistat la urmãtoarea scenã : Renate Weber luase loc între judecãtorii Curþii –
ca judecãtor ad-hoc al României – iar de partea cealaltã se afla avocatul Ion
Olteanu, fostul director al Departamentului pentru Drepturile Omului mai sus

59. Erau întâlniri cu cei de la „Minorities Unit”, pentru a discuta aplicarea Convenþiei cadru
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale în statele semnatare ºi sprijinul eventual al
organizaþiilor dedicate protecþiei minoritãþilor naþionale, ºi sistemului pus la punct, în
acest domeniu, de Consiliul Europei.
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menþionat, care susþinea cauza clientului sãu, d-l Aurel Rotaru60. Îi vedeam pe
cei doi „competitori” din 1997 – în mintea mea – pentru poziþia de administrator
al politicii MAE în tema drepturilor omului, faþã în faþã, în sala sobru-elegantã a
Curþii de la Strasbourg.

Prestaþia d-lui Olteanu în susþinerea cauzei sale a fost submediocrã. Confuzã,
cu un îndoielnic control al principiilor invocate – ale Convenþiei Europene ºi
deci, ale instituþiei unde ne aflam. Omul îmi trezea, de altfel, amintiri pe mãsurã,
implicând alþi foºti „repezezentanþi” ai MAE. Mã întreb ºi vã întreb : cum aþi lãsat
deoparte atâtea propuneri primite în atmosfera entuziastã a anului 1997, pentru
a menþine oameni de genul d-lui Olteanu ? Cum aþi comenta, dupã o astfel de
introducere, reforma Ministerului Afacerilor Externe  ? Insist asupra acestei între-
bãri întrucât sunt mulþi comentatori – analiºti, nu numai observatori ocazionali ºi
impresioniºti – care aduc critici mandatului d-strã pentru „ce nu a fãcut Adrian
Severin, ºi anume, sã schimbe personalul diplomatic”61.

A.S. : Lucrurile nu pot fi tranºate prin astfel de cazuri particulare. Aº face dis-
tincþia între reforma instituþionalã, reforma de personal ºi reforma de persoane.
Reforma instituþionalã presupune o schimbare a structurilor organizatorice, a
modului de organizare a ministerului, astfel încât structurile sã serveascã mai
bine obiectivele de politicã externã. De pildã, þin minte, aveam direcþii care, mai
mult sau mai puþin, se ocupau cu þãri grupate ca ºi când nimic nu se întâmplase
dupã 1989. Numai cã nu se mai chemau „CAER”, se numeau „þãrile vecine”,
introducând în aceeaºi oalã Federaþia Rusã ºi Polonia. Pentru cã, într-adevãr, ºi
Federaþia Rusã, ºi Polonia fuseserã membre ale Pactului de la Varºovia sau
membre ale CAER.

G.A. : Asta în 1997 ? !

A.S. : În 1997 ! În acelaºi timp, anumite direcþii ne lipseau complet, în special
direcþiile care se ocupau de diplomaþia economicã. Nu exista practic nici un fel
de relaþie între politica externã a României ºi negocierile cu FMI sau negocierile
privind acordurile comerciale bilaterale. Mie mi se pãrea foarte important în
acel moment sã avem ridicatã la nivel de departament problema diplomaþiei
culturale ºi prin culte, pentru cã ºi în domeniul relaþiilor confesionale – în special
dacã ne gândim la depãºirea frontierelor lui Huntington – aveam nevoie de o
diplomaþie foarte serioasã ºi foarte specializatã. Sunt câteva lucruri care trebuiau
menþionate. Nu mai vorbesc cã în timp, dar mai ales pe vremea ministeriatului
d-lui Meleºcanu, direcþiile fuseserã înfiinþate pentru directori ºi nu directorii
fuseserã aleºi pentru a conduce direcþii necesare.

60. O cauzã interesantã ºi pentru cã „acuzatul” era Serviciul Român de Informaþii. Decizia
Curþii, luatã în luna aprilie 2000, a fost cã România a încãlcat mai multe articole din
Convenþia Europeanã ºi, drept urmare, a fost obligatã sã plãteascã mai multe despãgubiri.

61. De exemplu, Liviu Vãlenaº, Eºecul unei reforme : 1996-2000. Convorbiri cu ªerban Orescu,
Ars Longa, 2000, p. 123.
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G.A. : Este aceasta o continuare a tradiþiei lui Ceauºescu ?

A.S. : Mai puþin. Pe vremea lui Ceauºescu, sigur, se întâmpla, dar mascat, pentru
cã Ceauºescu înfiinþa eventuale direcþii sau aproba înfiinþarea de direcþii dupã
ideile lui, ºi nu dupã nevoia de a-l plasa pe X sau Y. Ambasadorii erau trimiºi în
strãinãtate în funcþie de nevoia de a-i premia pe unii sau a-i exila pe alþii. Þinând
seama de toate acestea, era limpede cã este inutil sã schimbi oamenii dacã nu
schimbi structura organizatoricã a ministerului. De foarte multe ori, deformarea
în sens negativ a oamenilor decurge din plasarea lor în structuri inadecvate,
insuficient dezvoltate sau hiperdezvoltate, hipertrofiate.

Aceasta era reforma cu care trebuia început, reforma instituþionalã. Într-o
instituþie altfel organizatã sunt convins cã oamenii s-ar fi comportat altfel. Am fi
putut vedea mai clar cine este recuperabil ºi utilizabil ºi cine nu. Sau cine trebuie
într-adevãr integrat, adus în structura MAE pentru a completa acele locuri care
nu puteau fi altfel ocupate.

Aº mai spune cã aceastã operaþiune trebuia desfãºuratã într-un moment în
care se aplica altã zicalã : nu schimbi caii când cãruþa trece vadul. Eram într-o
plinã campanie pentru NATO, pentru UE ºi pentru atingerea altor câtorva obiec-
tive. Trebuia sã ducem aceastã campanie cu soldaþii care erau deja în luptã, cu
generalii care deja se aflau pe teren, fãrã sã-i stresãm peste mãsurã cu ideea cã
ar putea fi la un moment dat înlocuiþi. Este o chestiune de psihologie elementarã
ºi ea trebuia foarte atent urmatã ; de psihologie ºi de management.

Trec la reforma de personal. Ea nu înseamnã scoaterea sau aducerea de
persoane, ci punerea persoanelor existente într-o situaþie care sã le scoatã în
evidenþã calitãþile ºi sã inhibe exprimarea defectelor. Orice om este o îmbinare
de defecte ºi calitãþi. Conteazã foarte mult stilul managerial, modul în care aceste
persoane sunt puse sã lucreze, contextul în care sunt puse sã se exprime.
Reforma de personal însemna însã cu mult mai mult. Reforma cerea o politicã
de resurse umane pe termen lung care implica pregãtirea noilor cadre ale MAE
ºi reciclarea, perfecþionarea cadrelor existente în minister. De asemenea, ea
implica un management de carierã care sã poatã oferi o perspectivã fiecãrei
persoane care intra în MAE, spre beneficiul ºi liniºtea ei ºi a ministerului.
Trebuiau impuse reguli noi pentru personal. De pildã, trebuia ca fiecare sã
ºtie cã în mãsura în care va fi corect, competent ºi harnic, va avea un anumit
traseu, o anumitã carierã, începând cu ziua în care intrã în MAE ºi pânã când
se va pensiona. El trebuia sã ºtie cã, o datã intrat în MAE, va rãmâne în centralã
pentru a se acomoda cu ministerul, cu structurile lui ; cã va trece pentru o scurtã
perioadã de timp prin toate direcþiile sau cel puþin printr-un numãr dintre ele,
spre a afla ce se întâmplã în direcþiile cu profil multilateral ºi cele bilaterale, în
direcþiile de bazã ºi în cele auxiliare º.a.m.d. Trebuia sã ºtie cã nu va ajunge
imediat la o ambasadã mare, ci la una mai micã, ºi atunci ierarhizarea aceasta de
asemenea trebuia stabilitã. Cã va rãmâne acolo un anume interval de timp, dupã
care va reveni în centralã, unde va rãmâne un alt interval de timp, dupã care,
dacã este ireproºabil, se va duce la o altã misiune externã, mai importantã decât
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precedenta. În perioada respectivã s-a proiectat Academia Diplomaticã. Ea nu
este creaþia ministrului Pleºu. Exista chiar proiectul de lege…

G.A. : Fãcut de cine ?

A.S. : …fãcut de mine împreunã cu oamenii din minister. Nu pot sã spun cã este
invenþia mea. Noi am avut prin anii ’60 ceva care era un curs post-universitar de
diplomaþie, o ºcoalã care a dat oameni valoroºi la vremea ºi în contextul respec-
tive. Asemenea academii diplomatice existã ºi în þãrile occidentale. Noi am luat
un model, am cerut tuturor ambasadelor sã trimitã legile care organizau serviciul
extern sau diplomatic în acele þãri ºi am fãcut o compilaþie, o adaptare a acelor
legi la realitãþile româneºti.

G.A. : Asta când ?

A.S. : Înainte de Madrid, numai cã am aºteptat în mod firesc sã mergem într-o
anumitã succesiune. Am aºteptat ca hotãrârea de reorganizare a ministerului sã
fie adoptatã de guvern. Urma ca imediat dupã aceea sã trimitem la Parlament un
proiect de lege substanþial, de câteva sute de articole, pe model occidental :
proiectul legii serviciului extern al României. În interiorul acestei legi se vorbea
ºi despre Academia Diplomaticã, ºi nu era doar un simplu curs de învãþãmânt
politic ca acela organizat de cãtre d-l Pleºu ci o instituþie post-universitarã de
doi ani62. Lucru esenþial, Academia urma sã fie singura poartã de intrare în MAE
ºi în diplomaþie.

Deci, noi am fi avut o perioadã de tranziþie în care mai împrospãtam din
personal prin concursuri obiºnuite, dar dupã ce prima promoþie a Academiei
Diplomatice ar fi apãrut, nu s-ar mai fi putut intra în Ministerul de Externe pe
altã poartã decât prin Academie. Ceea ce ne scãpa de fenomenul pilelor, de
nepotisme, de incompetenþã. Ne aducea nu numai oameni binevoitori, dar ºi
oameni calificaþi în afacerile externe.

G.A. : Asigurând simultan, înþeleg, reforma instituþionalã ºi reforma de resurse
umane.

A.S. : Absolut. Dupã care, desigur cã urma, nu în sens neapãrat cronologic, ci în
sensul importanþei, reforma de persoane. Ea însemna o triere a celor care puteau
sã facã faþã noilor exigenþe de politicã externã ºi a celor care nu mai puteau sã

62. În perioada mandatului lui Andrei Pleºu a funcþionat un Centru de Formare Diplomaticã
ºi Relaþii Internaþionale, înfiinþat printr-un ordin al ministrului. Din tot ceea ce îºi propusese
(1. Ciclul de formare primarã  ; 2. Instituirea procesului de învãþare permanentã  ;
3. Cercetarea ; 4. Secretariatul diplomatic. 5. Contacte), am avut ocazia sã arunc un ochi
în ceea ce se numea „Ciclul de formare primarã”, un curs de 9 luni având drept scop
pregãtirea intensivã a celor admiºi la concursul de intrare în MAE. Având în vedere
aceastã experienþã, mi s-a pãrut cã Adrian Severin este un pic nedrept. Pânã în toamna
anului 1999, Centrul a fost condus de o persoanã de mare onestitate intelectualã, Caius
Dobrescu, care a invitat la Centru, ca lectori, specialiºtii strãini sau oamenii din România,
cei mai deschiºi pe care i-a putut gãsi. Am discutat aceasta cu d-l Severin, dar dânsul a
rãmas la opinia cã totul a fost o improvizaþie, utilã poate doar pentru cei deja formaþi.
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facã faþã la un nivel acceptabil acestor exigenþe. Aici nu se pune problema unei
vânãtori de vrãjitoare sau a unor mãsuri arbitrare. Maniera, metodele sunt foarte
diferite. Noi puteam sã procedãm la pensionãri creând un colegiu al foºtilor
ambasadori sau foºtilor diplomaþi cu ranguri importante. Recuperam pe cei care
erau pensionaþi, fãcând loc celor mai tineri care într-adevãr erau activi ºi aveau
ceva proaspãt de spus în diplomaþia româneascã. Lãsând tineretul sã avanseze
în posturile de decizie. Era o manierã în care nu-i îndepãrtam brutal pe unii ºi
nu pierdeam experienþa lor, aceea valoroasã ºi valabilã, ºi în acelaºi timp îi
lãsam pe alþii sã vinã, într-o formã de asemenea fireascã.

În prima fazã, lucrul cel mai urgent de fãcut era sã trimitem la locurile lor
fireºti pe cei care fuseserã aduºi în MAE pe criterii politice sau analoge. Ceea ce
s-a ºi început : un numãr mare de ambasadori, ca sã ne referim doar la amba-
sadori, dar ºi alþi diplomaþi sau nediplomaþi, au fost readuºi în þarã. Dar încã o
datã spun, toate aceste trei reforme într-un minister implicat într-o acþiune amplã,
în curs, nu se puteau face cu declaraþii publice care nu au sens, cu tam-tam-uri
inutile care sã irite spiritele ºi mai ales sã blocheze activitatea. Ce se întâmplã în
prezent, când noi stãm de vorbã63, este exact ilustrarea a ceea ce spun : activi-
tatea este blocatã pentru simplul motiv cã s-a anunþat public cã va fi scos un
numãr de oameni pe criterii de „competenþã”. Nimeni nu are nimic împotrivã ca
oamenii incompetenþi sã fie scoºi afarã. Dar nu vãd cum poþi sã ºtii cã exact
375 de persoane vor fi gãsite incompetente în minister64. Iar dacã vrei s-o faci,
nu trebuie s-o anunþi : o faci pur ºi simplu.

Dacã ne uitãm pe datele statistice, vom vedea cã în momentul plecãrii mele
din MAE, numãrul tinerilor depãºea 75% din personal. Introducerea forþatã, în
sensul de prea rapidã, nepregãtitã, a unor oameni noi într-un minister care
funcþioneazã din pãcate într-o mentalitate de castã poate sã aibã exact efectul
unei cantitãþi prea mari de ulei turnat în maionezã : taie maioneza. Ceea ce
desigur nu este de dorit. Iatã câteva chestiuni care nu pot fi uitate atunci când
discutãm despre o reformã care, dupã pãrerea mea, a fost urmãritã cu foarte
mare asiduitate, dar care s-a fãcut, cred eu, la nivelul maxim posibil în con-
diþiile date. Pentru mine, anul esenþial pentru reformã era anul 1998 când, scãpaþi
ºi de Madrid ºi de Luxemburg, am fi avut posibilitatea sã ne ocupãm, într-o
atmosferã ceva mai destinsã, mai puþin sub presiunea evenimentelor, de cele
trei reforme : instituþionalã, de personal ºi de persoane. Pânã la sfârºitul anului
1997, procesul acesta a fost întârziat ºi chiar blocat de douã importante cauze.
Prima : blocarea completã de cãtre guvern a hotãrârii de reorganizare a ministe-
rului. Eu am plecat dupã un an de ministeriat, fãrã sã fi putut obþine adoptarea
acestei hotãrâri.

63. Luna martie 2000.
64. Petre Roman, noul ministru de Externe, a anunþat la scurt timp de la venirea sa în fruntea

MAE reducerea personalului cu 375 persoane, pe criterii de competenþã.
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Intrarea informaþiei în circuitul firesc

G.A. : Deci proiectul Hotãrârii de reorganizare a Ministerului de Externe era pus
pe masa guvernului ?

A.S. : Bineînþeles. Din prima parte a anului 1997.

G.A. : Cine a blocat-o ?

A.S. : Ea a fost blocatã, aºa cum am avut deja ocazia sã o mai spun, în primul
rând de miniºtrii Alexandru Herlea ºi Ion Caramitru, fiecare având ambiþii de a
se manifesta discreþionar în politica externã. A fost un caz unic, pentru cã nici
unui ministru nu i s-au mai impus asemenea rigori. Nici un ministru nu s-a vãzut
cu hotãrârea de reorganizare a ministerului sãu, în mãsura în care a vrut sã
adopte o asemenea hotãrâre, blocatã de pretenþiile altor miniºtrii. Dar am aflat
cã un cuvânt „bun” a fost pus ºi de instituþia prezidenþialã. Când eu am încercat
sã deblochez lucrurile, sã le urnesc înainte, mi s-a spus : „Bine, dar cum credeþi
cã putem fi de acord cu o hotãrâre în care se precizeazã cã politica externã se
face de cãtre Ministerul de Externe ?”.

Era vorba, deci, din nou de faimoasa problemã a departajãrii competenþelor
între Ministerul de Externe ºi Preºedinþie. Acesta a fost un element determinant
în blocarea întregului proces de reformã. Aºa cum vã spuneam, logic era ca mai
întâi sã adopt hotãrârea de organizare a ministerului, apoi sã dãm drumul imediat
noii legi privind serviciul extern. Iar apoi, în paralel, sã încep reforma de
persoane ºi cea de personal prin aºezarea oamenilor în noile structuri. Câtã
vreme rãmâneam cu vechile structuri instituþionale, aproape cã nici nu aveam
criterii pentru a schimba poziþia diverselor persoane.

A doua cauzã a blocajului a fost numirea arbitrarã de ambasadori politici. Eu
nu puteam sã spun, de pildã, cã toþi ambasadorii sau toþi diplomaþii de carierã
care au îndeplinit vârsta de pensie sunt invitaþi sã se pensioneze ºi sã rãmân cu
fruntea sus faþã de echipa pe care trebuia s-o conduc atât timp cât eu aduceam
din afarã persoane de 70 de ani în funcþii de ambasadori65. Nu puteam sã vorbesc
despre competenþã în minister când introduceam persoane care nu aveau absolut
nici o competenþã, ºi lucrul era vãdit. Forþarea notei în ceea ce priveºte diverºi
ambasadori a împiedicat în foarte mare mãsurã avansul reformei de personal, el
dereglând sistemul de criterii.

65. Aici Adrian Severin se referã, probabil, în particular, la trimiterea fostului ºef de catedrã a
lui Emil Constantinescu, de la Facultatea de Geologie, ca ambasador în Grecia. Am avut
ocazia sã vorbesc cu persoane care au lucrat la ambasadã ºi care susþineau cã ambasadorul,
cu o cunoaºtere nulã a spaþiului cultural ºi politic grec, s-a retras în vila lui – unde trona
soþia – limitându-ºi la minimum contactele. Ambasada de la Atena a devenit sau a revenit
la condiþia unei instituþii a cãrei principalã activitate era obþinerea unor câºtiguri pentru
diverºi angajaþi prin meschine afaceri cu alcool sau piese auto. (Informaþii primite de la
un fost diplomat al Ambasadei.)
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G.A. : Aþi avut un numãr de persoane pe care aþi vrut sã le propuneþi ºi sã le
susþineþi pentru funcþia de ambasador, având în vedere prestaþia lor ºi încrederea
pe care o aveaþi în succesul lor ?

A.S. : Da. Eu cred de pildã cã Gabriel Gafiþa ar fi fost un foarte bun ambasador
al nostru la Bonn. El a fost chiar foarte agreat acolo. Dupã ce l-a cunoscut, Klaus
Kinkel i-a trimis un foarte frumos cadou – un stilou pe care era gravat numele
lui Kinkel ; ceea ce este absolut neuzual, dar reprezenta o dovadã a preþuirii ºi
speranþei în ceea ce îl priveºte.

Cu ambasadorii din minister pe care îi puteam numi aveam foarte mari
probleme întrucât, chiar ºi dintre diplomaþii de carierã cei mai buni, puteam sã-i
aleg numai pe aceia care se bucurau de simpatiile subiective ale Preºedinþiei.
De pildã, cel pentru care am semnat ca sã fie ambasador în Marea Britanie era
un om pe care nu-l cunoºteam, dar despre care aveam bune referinþe. Însã el
era de meserie arabist. Venea din Egipt ºi a fost trimis la Londra pentru cã era
agreat atât de d-l Petre Roman, a cãrui soþie este arabistã ºi îi apreciazã pe
arabiºti, cât ºi de d-l Constantinescu, care fãcuse o vizitã în Egipt fiind în Opoziþie
ºi fusese bine tratat de persoana respectivã. Rezervele mele, cã locul cel mai
potrivit pentru el nu ar fi la Londra, au trebuit sã pãleascã în faþa faptului cã
acel om, despre care aveam relaþii foarte bune ºi era tânãr, a fost impus de
Preºedinþie. Ulterior, s-a dovedit cã temerile mele au fost îndreptãþite. Omul este
bun, talentat ºi serios, dar nu era adaptat pentru un asemenea post ; o pãlãrie
prea mare ºi care l-a apãsat prea tare.

Un alt exemplu care îmi vine în minte este legat de Sabin Pop, ºeful misiunii
noastre la Consiliul Europei. Mi s-a pãrut cã este potrivit – aveam chiar ºi din
emigraþie referinþe bune – sã fie numit ambasador la Paris. Acolo însã a fost
preferat d-l Dumitru Ciauºu, din motive care þin mai mult de relaþiile sale per-
sonale cu preºedintele, decât de prestaþia sa. Rezultatul este prost, vã pot spune
eu acum. Evident cã nu pot proba cã Sabin Pop era mai bun, asta e o pre-
supunere, dar cã relaþia cu Franþa nu este bine alimentatã, bine susþinutã de
actualul nostru ambasador este iarãºi un adevãr.

Unele ambasade sunt foarte speciale. Nu poþi avea neapãrat oameni la
dispoziþie în Ministerul Afacerilor Externe pentru ele. Mã refer, de pildã, la
ambasada noastrã la Vatican. Aici trebuie sã spun cã nimeni nu a fost surprins
de faptul cã am apelat la cineva din afara MAE, la Teodor Baconsky. Un om cu
studii solide într-un domeniu care poate sã-l ajute în a îndeplini munca pe care
o îndeplineºte acolo, teologia. Ideea a venit de la MAE. Cel care a fost la originea
acestei propuneri este Gabriel Gafiþa. Eu nu-l cunoºteam pe Teodor Baconsky,
auzisem însã de el. Când mi s-a fãcut propunerea, mi s-a pãrut foarte atractivã.
A fost o propunere pe care ºi preºedintele a acceptat-o, deºi avea o altã variantã.
Pot sã vã spun cã multe dintre propunerile pe care le-am avut au coincis cu
propunerile venite, hai sã le spunem, din societatea civilã.
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G.A. : De exemplu ?

A.S. : De exemplu ? A fost o propunere pe care am fãcut-o ºi care s-a dovedit
fericitã : Smaranda Enache.

G.A. : Dupã informaþiile mele, ea ar fi fost propusã de Emil Constantinescu.

A.S. : Nu a fost propusã de Preºedinþie66. Toþi cei despre care vorbesc au fost
puºi pe listele MAE. Desigur cã atunci când lucrurile au ieºit bine, a fost meritul
Preºedinþiei. Când lucrurile au ieºit rãu, a fost vina ministrului de Externe. Ceea
ce pânã la urmã este o formulã pe care aº accepta-o, dacã ar face ca politica
noastrã externã sã progreseze.

M-am bucurat foarte mult de numirea lui Marian Papahagi în fruntea Academiei
Culturale Române de la Roma. Este iarãºi o propunere pe care am fãcut-o eu.
Vreau sã vã spun însã cã am avut serioase dificultãþi ca sã îl promovez pe Marian
Papahagi în aceastã funcþie. Dupã cum ºtiþi probabil, Marian Papahagi nu era
diplomat de carierã. Ministerul de Externe nu a avut, însã, absolut nici un fel de
tresãrire faþã de aceastã idee, pentru cã a considerat-o evident bunã. Când vii cu
lucruri foarte solide, chiar ºi oamenii subiectivi, dacã au un minim de bunã-
-cuviinþã, le acceptã. De aceea este bine ca oamenii noi sã vinã într-un anumit
fel ºi cu o anumitã cadenþã pentru ca sã nu se taie, cum spuneam, maioneza.

G.A. : Marian Papahagi a fost un caz special. Dinamismul lui i-a impresionat pe
toþi la Roma. Totuºi, cine s-a putut opune d-lui Papahagi ?

A.S. : Opoziþia venea, pentru cã era pe fluxul procedurii normale, tot din partea
Preºedinþiei. Existau alte propuneri. Papahagi, mã rog, sãracul, a murit prematur,
dar era un om energic ºi destul de tânãr. A trebuit sã fac combinaþii pe care n-aº
vrea acum sã le dezvãlui – poate peste 20 de ani ne mai întâlnim ºi mai adãugãm
o versiune nouã acestei cãrþi –, tot felul de combinaþii bizantine ca sã pot sã-l
pun pe Marian Papahagi în postul de director la aceastã Academie di Romania.
Doream o întreagã reformã a institutelor de culturã din strãinãtate, imposibil de
fãcut, pentru cã, în loc sã mã ocup de reforma lor, a trebuit sã mã ocup de bãtãlia
cu Ministerul Culturii în legãturã cu acele institute. Deci iatã o sumã întreagã de
lucruri mai puþin cunoscute ºi care aratã de ce, consumându-þi energiile în tot
felul de mãrunþiºuri mizerabile, renunþi sã faci sau nu mai ai cum sã faci miºcãrile
necesare care ar însemna ºi multiplicarea fronturilor de luptã.

66. În luna martie 1997, preºedintele Constantinescu a întrebat-o pe Smaranda Enache, la
Târgu-Mureº – unde se aflau împreunã întrucât acolo avea loc întâlnirea dintre Arpad
Goncz ºi Constantinescu –, dacã „este gata sã plece ca ambasador”. Dupã circa 9 luni, de
abia în decembrie 1997, în România liberã a apãrut un anunþ în care se menþiona cã
Smaranda Enache ar urma sã plece ambasador în… Suedia. (Nu s-a putut afla cine a intro-
dus ºtirea.) La 1 aprilie 1998, Andrei Pleºu a sunat-o pe Smaranda Enache la Târgu-Mureº
pentru a-i propune sã aleagã între Irlanda ºi Finlanda. Smaranda Enache a plecat la post,
la Helsinki, în luna octombrie 1998. Andrei Peºu a susþinut dupã aceea cã sunt, ea ºi
Teodor Baconsky, cele mai fericite alegeri pentru funcþia de ambasadori ai României.
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G.A. : În anul 1999 am lucrat la o ofertã de construcþie instituþionalã pentru
MAE. Începuse primul curs în cadrul Centrului de Formare Diplomaticã ºi Relaþii
Internaþionale, dar, dupã pãrerea mea, acesta era departe de a rãspunde reformei
necesare din minister. Am lucrat câteva luni de zile cu Renate Weber ºi Caius
Dobrescu. Punctul de plecare a fost deja enunþat de d-strã : MAE a fost ºi este o
instituþie de castã. Aº merge mai departe spunând : o instituþie „securizatã”, în
sensul în care funcþiile MAE stabilite pe vremea regimului comunist erau de aºa
naturã încât impuneau o relaþie specialã cu serviciile siguranþei naþionale. Între-
gul sistem de utilizare a informaþiei din minister era ºi este dominat de obsesia
secretului de stat. Rezultatul : o gravã lipsã de comunicare în interiorul MAE,
între MAE ºi alte instituþii, între Ministerul Afacerilor Externe ºi restul societãþii
româneºti, cu efecte negative considerabile pentru statutul instituþiei ºi pentru
capacitatea instituþiei de a funcþiona.

Când spun „a funcþiona”, mã refer inclusiv la „ºtiinþa” pe care trebuie sã o
asigure Ministerul de Externe. ªi în anul 1999, activitatea de cercetare în dome-
niul relaþiilor internaþionale se reducea în mare mãsurã la Institutul Român de
Studii Internaþionale unde oameni care nu mai aveau loc în minister îºi gãseau o
ocupaþie mai curând formalã.

Plecând de la aceastã realitate, propuneam urmãtoarea logicã de reconstruc-
þie : partea cea mai importantã a activitãþii din minister trebuie sã se desfãºoare
cu informaþia neclasificatã. Suntem ca la serviciile speciale. Intelligence Services
nu se sprijinã atât pe informaþia culeasã de spioni, ci în mare mãsurã pe o
analizã istoricã, economicã, culturalã… a realitãþilor. Informaþia aceasta este la
tot pasul, nu e clasificatã. Doar în sistemele dictatoriale unde serviciile „speciale”
devin poliþie politicã, informaþia cu care lucreazã capãtã o aurã aparte, un obiect
privilegiat la care nimeni din afarã nu este îndrituit sã aibã acces.

Ca atât mai mult, un minister responsabil cu politica externã se va sprijini pe
utilizarea unei informaþii neclasificate. Am propus reunirea activitãþii de cerce-
tare, a celei de informare ºi a celei de formare. Nu sunt ele oare, în mod obiectiv
sau în cazul în care se doreºte funcþionalitatea, conectate ? Instituþia care urma sã
asocieze informarea-cercetarea-formarea era chiar Academia Diplomaticã, regân-
ditã însã, dupã cum se vede, la o altã scarã. Dacã s-ar lucra numai cu informaþie
neclasificatã, aceasta ar fi permis deschiderea ministerului cãtre exterior, cãtre
societatea româneascã ; colaborarea cu alte instituþii, primirea ºi transmiterea
informaþiei, de la ºi cãtre societate, asigurând o altã prezenþã a Ministerului
Afacerilor Externe în viaþa noastrã.

Aceastã viziune a fost codificatã sub forma unui document, o propunere de
hotãrâre de guvern. Caius Dobrescu a obþinut susþinerea colaboratorilor lui
Andrei Pleºu, care au rescris textul nostru într-o formã cu diferenþe insesizabile
faþã de ceea ce era propus iniþial. Vreme de trei luni, Andrei Pleºu nu a ajuns sã
punã pe masa guvernului proiectul de hotãrâre ce ar fi asigurat reconstrucþia
instituþionalã cu un impact, dupã opinia mea, structural ºi funcþional în viaþa
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MAE. Toatã munca aceasta a rãmas sub forma unei hârtii. Dupã venirea lui Petre
Roman, propunerea a fost complet aruncatã. Cum vedeþi o astfel de încercare de
reconstrucþie ? Cum vi se pare logica ei ?

A.S. : Noi doi nu am discutat niciodatã acest subiect pânã acum. Dar ceea ce
spuneþi coincide întrutotul cu ceea ce gândesc ºi, ca dovadã, începusem deja sã
ºi facem ceva. Poate nu suficient de conceptualizat, de bine articulat, dar, în
orice caz, mergând în direcþiile enunþate de d-strã. Prima chestiune era legatã de
informaþie, de intrarea informaþiei în circuitul firesc, inclusiv accesul la infor-
maþiile aºa-zise secrete. ªtiu cã dacã informaþia secretã este cunoscutã doar de
ministru nu are nici o valoare ; dacã informaþia secretã nu este cunoscutã nici de
ministru, atunci situaþia este chiar dezastruoasã. Or, aici erau douã puncte deja
dificil de discutat. Era vorba de a se conveni cã informaþiile secrete care merg la
preºedinte nu trebuie sã fie doar monopolul preºedintelui. Cu atât mai mult cu
cât preºedintele, dacã le þine numai pentru el, neavând nici un aparat cu care sã
le valorifice în plan executiv, nu va realiza mai nimic.

Aceastã chestiune nu s-a rezolvat într-o manierã principialã. Accesul meu la
informaþiile la care mã refer a fost rezultatul unei relaþii „personalizate” cu
preºedintele ºi al unei anumite insistenþe din partea mea de a avea cunoºtinþã
de ele. O insistenþã care, mã rog, semãna cu intrarea lui Fãt-Frumos în Valea
Plângerii, cu consecinþele pe care le puteþi intui ºi care sunt, de fapt, cunoscute.

Aceasta este marea problemã : ideea serviciilor noastre ºi, dupã cum se vede,
ideea preºedinþilor noºtri, de a fi singurii care deþin toate informaþiile, în timp ce
la ceilalþi trebuie sã ajungã numai informaþii trunchiate. O idee profund dãunã-
toare. Or, ideea serviciilor noastre secrete, cã ele pot ierarhiza informaþiile
hotãrând ce categorie de date sã trimitã preºedintelui, ce categorie primului-
-ministru, ce categorie ministrului de Externe, duce la controlul statului de cãtre
aceste servicii.

G.A. : Deci d-strã spuneþi cã aºa procedeazã serviciile noastre speciale ?

A.S. : Bineînþeles, pentru cã erau singurele care deþineau ansamblul informaþiilor
ºi puteau decide ce trebuie sã trimitã ºi ce nu, fiindcã nu era o regulã cã la
anumite informaþii au accesul, sã spunem, toþi membrii Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii. Ei trimiteau informaþiile dintr-o anumitã categorie preºedintelui,
alte informaþii primului ministru, alte informaþii ministrului de Externe.

G.A. : Acesta este un comportament în mod fundamental contrar regulilor
unei democraþii. Situaþia trebuia normalizatã printr-o lege a accesului la infor-
maþia de interes public, în funcþie de care sã se defineascã o lege modernã a
secretului de stat.

A.S. : Sunt absolut de acord ! Eu n-aº fi, însã, acela care sã învinuiesc în primul
rând serviciile de informaþii pentru acest comportament, ci învinuiesc echipele
prezidenþiale care le-au încurajat ºi au cerut ca un asemenea comportament
sã se perpetueze. Mai departe, ce a mai rãmas de fãcut pentru serviciile secrete
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a fost doar sã profite de ocazia care li s-a dat pentru a-ºi promova ideile,
selecþionând sau dispecerizând dupã plac informaþiile. Este, repet, inadmisibil,
dar preºedintele Constantinescu a declarat public – nu foarte explicit, dar sufi-
cient de clar ca sã priceapã toatã lumea – cã informaþiile secrete de primã
importanþã sunt apanajul sãu exclusiv. Dupã care mai transmite ce crede unuia
sau altuia dintre miniºtri. În condiþiile acestea, printr-o distribuþie diferenþiatã a
informaþiilor, se poate manipula politica þãrii.

Toate informaþiile secrete trebuie transmise mãcar tuturor membrilor Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii. Dacã nu, eu efectiv nu mai înþeleg în ce fel mai poate
fi condus democratic statul. Pot desigur sã pricep cã anumiþi miniºtri n-au de ce
sã aibã acces la informaþii de o anumitã categorie. Dar, în orice caz, nu pot sã
pricep cã numai o singurã persoanã are acces la informaþii de cea mai înaltã
importanþã, iar ceilalþi, din treaptã în treaptã, au acces la informaþii din ce în ce
mai puþin importante. Dacã ministrul unui anumit sector primeºte informaþii de
un anumit tip, este totuºi o decizie a Parlamentului, a statului, ºi nu a serviciilor
de informaþii. ªi, în orice caz, lui nu i se pot ascunde informaþii care îi sunt
necesare spre a defini politica domeniului sãu ºi a-ºi asuma, în cunoºtinþã de
cauzã, rãspunderea politicã pentru ea.

Aceste observaþii privesc informaþia ce intrã în MAE. O problemã distinctã o
prezintã, însã, circuitul informaþiei în cadrul MAE. Or, aici lucrurile stãteau – ºi
probabil încã mai stau – la fel de rãu. O sumedenie de informaþii sunt fie þinute
complet secrete faþã de lucrãtorii din minister, faþã de, sã zicem, masa diplo-
maþilor români, fie circulã pânã la un punct doar pe verticalã – de la ministru la
secretarul de stat ºi, eventual, pânã la vreun director – excluzând orice cola-
borare, orice comunicare pe orizontalã. Directori generali cu zeci de ani vechime
în sistemul MAE mi-au mãrturisit – ºi nu cred cã aveau motive a nu spune
adevãrul – cã în timpul ministeriatului meu au vãzut pentru prima oarã anumite
categorii de documente despre care doar auziserã cã existã ori au avut acces la
anumite tipuri de informaþii considerate a fi, în trecut, top secret.

În realitate, multe dintre informaþiile aºa-zis secrete fie nu au în mod obiectiv
un asemenea caracter, fie sunt indispensabile diplomaþilor spre a lucra creativ ºi
eficient. Doar o mentalitate totalitarã, existentã din plin, inclusiv la demnitarii
care obiºnuiesc sã bea un bourbon – desigur, fãrã gheaþã – dupã masã, sau sã
fumeze o þigarã de foi la cognac, mentalitate alimentatã de suspiciune ºi dispreþ
faþã de colaboratori ºi care genereazã nevoia cultivãrii misterului ºi a unei
simbolistici a puterii marcatã de un anume monopol al informaþiei – chiar ºi a
celei mai mãrunte – poate anihila capacitatea de acþiune a unui întreg aparat
diplomatic, þinându-l departe de cunoaºterea realitãþilor fãrã de care diplomaþia
devine doar un ritual gol de conþinut. În atari circumstanþe, de ce sã te mai miri
cã oamenii nu creeazã, cã nu gândesc ? Ca apoi sã te precipiþi pentru a-i schimba !

G.A. : ªi ce schimbi ?
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A.S. : Modul de a gândi ºi de a opera al ºefilor trebuie schimbat în primul rând.
Continui însã. Ce sã mai vorbim despre comunicarea pe orizontalã ! În aceeaºi
bunã tradiþie „securistã”, fiecare compartiment din ministerele noastre ºi fiecare
minister în totalitatea sa este izolat de celelalte. Unul nu trebuie sã ºtie ce ºtie ºi
ce face altul. În consecinþã, direcþiile de sintezã, dacã existã, sunt lente ºi
inevitabil înclinate spre generalizãri teoretice lipsite de þintã. În marea majori-
tate a direcþiilor nu se concepe o politicã, ci se executã ordine. Este aici ºi o
moºtenire a concepþiei militariste specificã statului totalitar. Militarizarea statului
nu stã doar în uniformã. Aºa se explicã, de pildã, de ce, dupã ce am lansat cu
succes trilaterala România-Polonia-Ucraina, nu s-a mai ºtiut cine ºi cum sã se
ocupe de ea. Nu s-au putut defini proiecte concrete, de substanþã, care sã dea
trup ideii. De Polonia se ocupa o direcþie, de Ucraina, alta. Ele nu prea discutau
între ele pentru cã nu ºtiau cum. Pe de altã parte, se pãrea cã o trilateralã este o
structurã de tip multilateral pe care nu erau pregãtite sã o gestioneze compar-
timentele specializate în relaþii bilaterale. Asta în timp ce compartimentele
dedicate raporturilor multilaterale nu erau concepute decât sã lucreze cu orga-
nizaþii internaþionale clasice.

G.A. : Ceea ce trebuie sã perceapã cititorul aici este faptul cã organismele
interguvernamentale (Consiliul Europei, OSCE etc.) îºi impun „jocul”. În raport
cu centrul lor de greutate, statele apar mai mult ca niºte sateliþi.

A.S. : ªi deci la impulsurile acestora trebuia sã reacþionãm. Pe când entitãþile
atipice care erau trilateralele trebuia noi sã le impulsionãm. Era nevoie, aºadar,
sã creãm o nouã concepþie privind circulaþia informaþiei precum ºi structuri,
compartimente care sã o utilizeze ºi care sã fie flexibile.

G.A. : Asta înseamnã a gândi structura ministerului nu ca o normã a priori, ci
dupã criterii funcþionale.

A.S. : ªi ca urmare, sã se concentreze pe dezvoltarea ºi executarea de proiecte
concrete ºi pe îndeplinirea unor misiuni de sintezã operativã cu adevãrat aplicate.

Erau ºi sunt necesare, de asemenea, compartimente de reacþie diplomaticã
rapidã. Ele ar fi obligate sã monitorizeze, sã urmãreascã 24 de ore din 24 harta
lumii ºi evenimentele care se produc pretutindeni, stabilind ca un adevãrat
serviciu de prim ajutor cea dintâi reacþie, cea dintâi poziþie pe care MAE ar
trebui sã o adopte faþã de ele67. Dupã care, desigur, dosarul trece pentru aplicarea
terapiei convenabile la direcþia de specialitate. Aceasta presupunea, însã, cunoaº-
tere – adicã informare amplã – creativitate – rezultate din competenþã – ºi

67. Existã douã tipuri de funcþii care ar trebui sã trezeascã interesul activitãþii de politicã
externã. Una este cunoscutã sub denumirea preventive action – acþiune preventivã  ;
cealaltã, early warning – atenþionare timpurie. Este cât se poate de ciudat cã un Minister
al Afacerilor Externe, mai ales al unei þãri aflate într-o regiune fierbinte ºi într-un moment
internaþional extrem de exigent ºi dinamic, nu are structuri care sã aibã funcþii de tip
preventive action ºi early warning.
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responsabilitate – rezultatã din educaþie, din caracter ºi din atmosfera generalã
care domneºte în instituþie.

G.A. : Aº numi un factor mai uºor de circumscris  : sentimentul participãrii.

A.S. : Care este o componentã importantã a acestei atmosfere. În lipsa unor
asemenea structuri, de cele mai multe ori eram depãºiþi de evenimente. Diplo-
maþii aflau din presã de evenimente importante petrecute pe mapamond înainte
ca sistemul de informaþii organizat sã-i punã la curent, iar purtãtorul de cuvânt ºi
chiar demnitarii habar n-aveau ce sã rãspundã la întrebãrile prompte ale jurna-
liºtilor. Ca sã nu mai vorbim despre întârzierea sau despre improvizaþiile în
declaraþiile politice oficiale. În acest sens, le spuneam adesea colaboratorilor cã
ministrul stabileºte þintele, nevoile, dezideratele, dar cã în rest la el nu se vine
cu probleme de soluþionat, ci cu soluþii alternative între care sã aleagã. Cum sã
dai soluþii, însã, unor probleme ale cãror date nu le cunoºti ºi în condiþiile în
care nici mãcar datele cunoscute nu le analizezi împreunã cu colegii din alte
servicii îndeplinind misiuni complementare.

În fine, o dificultate specialã este legatã de prelucrarea superioarã a infor-
maþiilor. Aceasta presupune implicarea unor specialiºti de super-clasã, care nu
au simþurile inevitabil tocite prin efectul rutinizant al muncii în administraþie.
Asemenea experþi nu pot fi þinuþi în minister pentru cã ei nu pot, nu ºtiu ºi nu
trebuie sã facã activitate birocraticã. Dar ºi pentru cã la nivelul lor de pregãtire
ºi specializare nu este de lucru în fiecare zi. Ideile, sã le zicem, geniale, nu se
produc ºi nici nu sunt trebuincioase zilnic. De aceea, ca ºi în alte þãri, în jurul
MAE trebuie sã graviteze precum planetele în jurul soarelui, o serie de institute
de cercetare, de think-tank-uri, care studiazã curent relaþiile internaþionale,
propunând idei de politicã externã, când cred cã le au ºi, mai ales, preluând în
lucru teme de rezolvat la cererea MAE. Fãrã un asemenea permanent aport de
idei proaspete, politica externã se atrofiazã. Moare. Aveam de gând sã creez un
asemenea sistem „solar-diplomatic” ºi discutasem sã ne ocupãm de el în rãgazul
pe care se pãrea cã mi-l va permite anul 1998. Asta n-ar fi însemnat desfiinþarea
IRSI, ADIRI, IRDO etc., unde lucreazã totuºi destui oameni de valoare ºi iniþiativã,
ci revitalizarea lor ºi înmulþirea numãrului acestora prin adãugarea altor centre
de reflecþie ºi NGO-uri deja existente. Dacã în institutele funcþionând deja pe
lângã MAE sunt trimise, uneori, excedentele de personal rezultate din reorgani-
zarea mai mult sau mai puþin înþeleaptã a centralei, ºi dacã, în consecinþã,
activitatea de cercetare îºi pierde din dinamicã ºi calitate, vina nu este a institu-
telor amintite, ci a conducerii ministerului care procedeazã astfel68.

68. Dupã opinia mea, aici lucrurile sunt puþin mai complicate. Cum poþi sã pui în competiþie
realã un think-tank independent ºi un organism birocratic de tipul Institutului Român de
Studii Internaþionale  ? Formula adecvatã într-o asemenea situaþie este sã creezi o structurã
a ministerului care sã liciteze temele, proiectele. Deci, nu o structurã de cercetare
propriu-zisã, ci una de definire ºi de gestionare a proiectelor necesare MAE.
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Toate aceste schimbãri de concepþie pe care în mod spontan am încercat ºi
am început sã le determin trebuiau transpuse în mod organizat ºi sistematic în
structuri noi. Rezistenþa faþã de o asemenea reînnoire nu a venit însã din inte-
riorul MAE, unde personalul era bucuros sã aibã o viaþã mai interesantã, ci din
interiorul guvernului. Acolo m-am izbit, printre altele, de ideea cã structura
organizatoricã a MAE nu poate fi diferitã în esenþa ei de structura altor ministere –
ca ºi când Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei ºi cel al Culturii ar
fi avut aceleaºi rigori, aceleaºi condiþii, aceleaºi obiective. Aºa se face, de
exemplu, cã mi s-a refuzat înfiinþarea funcþiei de „secretar de stat permanent” ca
lider profesional apolitic al MAE, dupã modelul Foreign Office-ului, dorindu-se
sã mi se impunã un secretar general cu rang de director general, ca în celelalte
ministere. Deºi, evident, un director nu putea îndeplini aceleaºi funcþii. De
asemenea, mi s-a refuzat ca unul dintre „demnitarii ministerului” sã fie „secretar
de stat parlamentar”, neînþelegându-se cã nu este vorba despre un secretar de
stat membru al parlamentului, ci despre o funcþie de deschidere cãtre parlament,
celelalte instituþii ale statului ºi societatea civilã. N-am gãsit înþelegere nici pentru
înfiinþarea unor funcþii de subsecretar de stat corelatã cu reducerea numãrului
de secretari de stat, astfel încât sã avem structuri organizatorice compatibile ºi,
deci, inter-operabile cu ministerele analoge din Uniunea Europeanã.

Am înþeles cã este nevoie de o bãtãlie specialã pentru impunerea unor astfel
de idei. O atare bãtãlie cerea, însã, timp. De aceea mi-am fixat sã o port dupã ce
voi fi scãpat de presiunea summit-urilor din 1997 (Madrid, Strasbourg, Luxemburg,
Amsterdam etc.). Dar timpul n-a mai avut rãbdare...

G.A. : Pentru cã am ajuns în acest punct, aº dori sã mai clarificãm o problemã.
Cât adevãr este în informaþia privind un proiect de hotãrâre conceput de d-strã,
în care se promova o reformã a relaþiilor dintre MAE ºi serviciile de informaþii69 ?
Am înþeles cã el fusese pus pe ordinea de zi a ºedinþei Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii în urma cãreia aþi demisionat.

În plus, o astfel de activitate, presupunând o cooperare cu MAE, cere o deschidere a
ministerului cãtre potenþialii parteneri din afarã. Pentru a se produce acea deschidere –
dar ºi din motive interne pe care Adrian Severin le-a amintit, cum ar fi circulaþia pe
orizontalã sau pe verticalã a informaþiilor – e nevoie cel puþin de o structurare clarã a
tipului de informaþii cu care lucreazã ministerul. Aceasta înseamnã, în orice caz, ºi
adoptarea unei proceduri de clasificare a informaþiilor (secrete, secrete de serviciu,
nesecrete), lucru absolut necesar unei adevãrate reforme a MAE. Am pus la dispoziþia lui
Adrian Severin ºi, mai târziu, a lui Andrei Pleºu, un sistem elaborat de clasificare a
informaþiilor din minister. Neluarea lui în considerare mi se pare a fi unul dintre cele mai
severe insuccese din perioada guvernãrii „democraþilor”.

69. Printre prevederile esenþiale ale documentului menþionat se afla aceea cã lucrãtorii SIE
nu mai puteau fi încadraþi în funcþii diplomatice decât pentru îndeplinirea unei misiuini
oficiale în strãinãtate, notificate autoritãþilor din statele de rezidenþã, iar în aceste cazuri
ei trebuiau sã intre în subordinea ºefilor misiunilor diplomatice. Se reglementa astfel ºi
problema transmiterii tuturor informaþiilor cãtre ºi prin MAE.
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A.S. : Era un proiect de aducere a activitãþii pe plan extern a serviciilor de
informaþii pe terenul principiilor democratice ºi al uzanþelor internaþionale
unanim acceptate. Dar mã simt obligat sã precizez mai întâi urmãtorul lucru :
ca ministru al Afacerilor Externe, am colaborat foarte bine cu serviciile spe-
ciale româneºti ºi cu ºefii lor. Desigur, în virtutea competenþelor mele, contactele
au fost mai strânse cu SIE decât cu SRI ºi deci, în legãturã cu cel dintâi, pot
spune mai multe. Am stabilit raporturi atât cu fostul director Ion Talpeº, cât ºi
cu actualul director, Cãtãlin Harnagea. Desigur, nu întotdeauna analizele noastre
au coincis, însã aceasta este o altã problemã care intrã, pânã la un punct, în
normalitate.

Pentru a exista o bunã colaborare între serviciile de informaþii ºi MAE, trebuie
sã existe în prealabil o delimitare : de competenþe, de mod de operare, de
rãspunderi, de domeniu de activitate. Toate acestea urmeazã sã se distingã în
cadrul principiilor democraþiei, ale statului de drept ºi moralei internaþionale.
Pornind de aici, nu singur, ci împreunã cu conducerea SIE, am propus CSAÞ un
proiect de hotãrâre, dacã vreþi, de reformã. Întrucât experþii nu au putut produce
un document satisfãcãtor sub aspectul principiilor politice, am redactat personal
forma finalã, pe care am negociat-o cu cei în drept ºi am înaintat-o spre aprobare
forului abilitat. Documentul cu pricina s-a aflat, într-adevãr, pe ordinea de zi a
CSAÞ în ziua în care s-a pus problema demisiei mele.

Când s-a ajuns la punctul respectiv, s-a hotãrât sã se sarã peste el – ora fiind
înaintatã – spre a se discuta chestiunea ridicatã de celebra listã. Dezbaterea a
durat mai multe ore, astfel încât altceva nu s-a analizat în ºedinþa respectivã. Nu
ºtiu dacã acel document a mai fost vreodatã discutat în CSAÞ sau nu.
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Demisia unui ministru de Externe

Moralizãm imediat lucrurile în loc sã le abordãm
dintr-o perspectivã pragmaticã

G.A. : Serviciile secrete, serviciile de informaþii ! Cred cã ar trebui sã trecem la
urmãtorul subiect având în minte ultimele cuvinte. Acest „subiect” pe care vi-l
propun este „demisia” – pentru cã „demiterea” nu prea se practicã. V-aþi dat
demisia din Ministerul Afacerilor Externe în decembrie 1997, la circa un an de la
numirea în aceastã funcþie. Totul a pornit de la un interviu din cotidianul Azi, în
luna septembrie 1997. Aduceaþi critici tãioase la adresa lui Petre Roman, þintã
nenumitã, dar evidentã ºi fãceaþi referiri ºocante la existenþa unor agenþi ai
serviciilor secrete strãine, în presã ºi în formaþiunile politice româneºti70. V-aº
propune sã discutãm subiectul dintr-un unghi mai profund, mai apropiat de
problematica de politicã externã, mai apropiat de adevãrata mizã a confruntãrii
de atunci. Altfel spus, sã tratãm mai întâi contextul. Puteþi numi „miza româ-
neascã” sau þinta care a motivat intervenþia d-strã din Azi ?

A.S. : Sigur. Þinta interviului meu erau acþiunile acelor forþe care vor sã menþinã
România în zona gri.

G.A. : ªi care era tactica eficace pentru a pãstra România în zona gri ?

A.S. : Ca sã rãmânem o þarã într-o zonã gri trebuia sã trãim în ostilitate cu vecinii
ºi în special cu Ungaria ; sã fim veºnic temãtori ºi retractili în privinþa relaþiilor cu
Rusia ; sã fim naþionaliºti în dialogul cu Statele Unite, precum ºi în cel cu UE.
Adicã o þarã care se manifestã în aºa fel încât sã fie suspectã pentru toatã lumea,

70. Apãrut în Azi, 22 septembrie 1997, interviul susþinea cã „PD nu poate fi o garniturã la
un om-remorcã” ºi pasajul „fatal” care trebuie readus din memorie  : „…faptul cã acum sunt
la putere mi-a oferit accesul la o serie de date ºi documente secrete ºi, dupã ce am vãzut
cu ochii mei probe indiscutabile atestând cã vreo doi-trei directori ai unor cotidiane de
mare tiraj sunt agenþi ai unor servicii secrete, cã vreo doi ºefi de partid celebri, ºi chiar
preþuiþi, sunt ºi ei agenþi strãini bine finanþaþi din afarã, cã vreo câþiva «mari luptãtori
pentru drepturile omului» sunt foºti informatori ai securitãþii, cã vreo câþiva «mari com-
batanþi anti-corupþie» au fãcut mari matraplazlâcuri (…) m-am simþit – paradoxal –
mai liniºtit”.
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sã nu placã absolut nimãnui ºi toþi sã o þinã în carantinã. O þarã care, lipsitã de
aliaþi fiind, sã nu poatã niciodatã sã ridice vreo pretenþie. Sã nu poatã exprima
cu ºanse de succes o aspiraþie. Sã nu aibã niciodatã un program clar pe care sã-l
poatã aplica în privinþa integrãrii sale în familia democraþiilor consolidate.

Spre aceasta conduc acþiunile respective. Bineînþeles cã totul se face cu o
mare abilitate. Cei care urmãresc îngenuncherea noastrã ne þin discursul demni-
tãþii în politica externã ºi ne reproºeazã cã nu suntem suficient de mândri, cã
nu ne-am luat de revere cu SUA, cã nu am sfidat Rusia, cã nu am trântit uºa
Europei71. Nimeni nu spune, de fapt, cã se doreºte îngenuncherea. Toatã lumea
spune cã doreºte demnitatea. Care sã se exprime, însã, printr-o atitudine ºi
printr-un discurs provinciale, retrograde ºi anacronice, de naturã sã ne excludã
din punct de vedere cultural ºi politic. O demnitate manifestatã prin acte agresive,
de naturã a ne pune într-un raport inegal de forþe ºi a ne duce cãtre o înfrângere
inevitabilã. Or, faþã de aceastã situaþie, am cerut – ºi am cerut repetat – serviciilor
noastre de specialitate sã treacã la neutralizarea unor asemenea acþiuni. Desigur
cã am discutat atari probleme în repetate rânduri cu preºedintele.

G.A. : Care era opinia preºedintelui Emil Constantinescu ?

A.S. : Preºedintele s-a manifestat întotdeauna extrem de îngrijorat de astfel de
lucruri. De multe ori mi-a împãrtãºit nu numai temerile, dar ºi informaþiile pe
care le avea în calitate de ºef al statului. În anumite ocazii, mi-a dat exemple
concrete, nume de persoane care erau documentate în informaþia pe care el o
primea de la serviciile de specialitate, ca acþionând ostil intereselor fundamentale
ale statului. În mãsura în care preºedintele a fost dezinformat sau manipulat de
aceste informaþii, el m-a dezinformat ºi manipulat pe mine. Eu, însã, nu puteam
porni în nici un moment de la premisa cã informaþiile pe care preºedintele mi le
dã îmi sunt adresate pentru ca sã fiu manipulat sau au apãrut ca urmare a unei
manipulãri a cãrei victimã era el însuºi. De aceea trebuie sã spun cã mirarea pe
care a afiºat-o la aflarea declaraþiei mele sau, mai exact, a conþinutului de detaliu
al declaraþiei mele, era dupã pãrerea mea o mirare pentru marele public ºi nu
exprima surpriza faþã de informaþiile cu pricina pe care le avusese deja anterior.

71. Este impresionant cum elementele înºiruite de Adrian Severin, ale „promovãrii” României
în zona gri, descriu politica, stilisticã ºi de conþinut, a unui cotidian de maxim tiraj,
precum Adevãrul. Din seria de editoriale (  !) cu acest ton, aº spicui doar urmãtoarele
mostre de critici aduse atitudinii româneºti de sprijinire a NATO în acþiunea sa în
R.F. Iugoslavia : „Spre West, în genunchi”, în care Cristian Tudor Popescu scrie  : „Nu
inspirãm nimãnui respect. Cei mai apropiaþi vecini ne dipreþuiesc. Pentru West, nu
existãm”  ; „România – recãderea în gri”, unde Bogdan Chireac prezintã astfel reacþiile
Bucureºtiului la cererile Alianþei  : „Avem nevoie de spaþiul aerian  !” „Am înþeles !” „Avem
nevoie sã vã aliniaþi embargoului  !” „Am înþeles !” „Avem nevoie…” „Am înþeles”  ; „Pentru
luptã, în genunchi” unde Gabriela ªtefan vorbeºte despre „tentativa de îngenunchiere
completã a Armatei de cãtre ministrul Babiuc”. Toate aceste editoriale dateazã din prima
parte a anului 1999, dar ele sunt sugestive pentru o „operã” constantã a Adevãrului, de
a interpreta politica pro-occidentalã în termenii supunerii ºi auto-umilirii.
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Eu, însã, nu am rãmas aici. Toate informaþiile care, în mod normal, trebuiau
discutate între ºeful statului ºi oamenii implicaþi, într-un fel sau altul, în apãrarea
interesului naþional ºi a siguranþei naþionale, inclusiv ministrul de Externe, care
era ºi viceprim-ministru, le-am coroborat cu alte date. Cu informaþii pe care le
puteam primi ºi le-am primit de la partenerii mei strãini. Desigur cã aceºti
parteneri puteau ºi ei sã încerce – unii dintre ei, cel puþin – sã mã dezinformeze.
Numai cã tocmai de aceea eu coroboram informaþiile între ele, ca sã minimizez,
dacã nu sã elimin, posibilitatea unei manipulãri. În afarã de aceste informaþii,
evident cã am cerut direct, în relaþia mea fireascã, normalã, cu serviciile speciale,
date care sã îmi permitã o imagine asupra realitãþii. Am constatat cã date existau
ºi cã, dupã pãrerea mea – poate cã eu mã conving mai uºor, deºi nu cred –,
ne puteau da o certitudine de peste 90% privind implicarea formatorilor de
opinie în acþiunile pe care eu le reclamam ºi pentru neutralizarea cãrora nu se
fãcuse mai nimic.

G.A. : Aceste probe, sau parte a lor, erau de o naturã care sã permitã prezentarea
lor într-o instanþã ?

A.S. : Evident cã nu. Majoritatea probelor nu erau judiciare. Erau probe infor-
mative. Dar aici nu se punea problema de a face dreptate, ci de a ne apãra
interesele. Prin urmare, eu nu urmãream pedepsirea persoanelor respective.
Acesta ar fi fost motivul aducerii lor în instanþã. Noi imediat moralizãm lucrurile
în loc sã le abordãm dintr-o perspectivã pragmaticã. Desigur, cei care eventual
pãcãtuiesc faþã de stat trebuie sancþionaþi. Existã o întreagã filozofie care explicã
de ce sancþiunea este necesarã. Dar asta nu era treaba mea. Pentru mine pro-
blema era apãrarea unei politici care trebuia sã fie sau pe care o consideram
conformã cu interesele statului ºi cãreia anumite grupuri de interese ºi anumiþi
reprezentanþi ai lor i se opuneau în mod nelegitim. Desigur, fiecare are dreptul
sã spunã ceea ce crede, dar nimeni nu are dreptul sã submineze o anumitã
politicã atunci când nu are mandat democratic spre a i se opune. Nu e vorba de
Opoziþia din Parlament – instituþie care, desigur, poate în orice moment sã
dezbatã orice –, ci despre o formare perfidã ºi perversã a opiniei publice pentru
ca aceasta sã fie împotriva valorilor promovate de guvern.

Din acest punct de vedere, de pildã, eu am avut dispute pe care le pot
considera nedrepte, injuste, cu PDSR cu privire la tratatul cu Ucraina. Numai cã
din tot ceea ce ºtiu, nu pot reproºa liderilor PDSR de la acea vreme altceva decât
discursul demagogic pe care o Opoziþie îl face pentru a-ºi arãta în permanenþã
dezacordul cu guvernul. Atunci nu am avut nici o informaþie, ºi nici nu am
constatat din modul în care Opoziþia a vorbit, altceva decât jocul Putere-Opoziþie,
care nu totdeauna este foarte elegant, foarte matur ºi foarte înþelept în România.
Alþii ºi alte acþiuni au încercat, însã, sã punã beþe în roate acestui tratat.

Nu ºtiu dacã am fost foarte clar în ceea ce vreau sã spun. Opoziþia, nefiind o
Opoziþie tainicã, se presupune cã va ataca guvernul, se va plasa pe altã poziþie
decât a guvernului. Cã nu e întotdeauna bine, e altã discuþie. Dar lumea se
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aºteaptã la astfel de comportamente. Întotdeauna o declaraþie a Opoziþiei va fi
privitã cu o anumitã circumspecþie, pusã în contraponderea declaraþiei Puterii.
Lucrul nu e supãrãtor. Dar e cu totul altceva atunci când în mod pervers diverºi
profeþi mincinoºi, diverºi pseudo-analiºti se insinueazã pentru a spune cine are
dreptate. Nu e vorba aici cã exprimã o pãrere, dar ei trec la o campanie virulentã
care antreneazã deja opinia publicã, dându-i impresia cã se raliazã nu unui
partid pe care poate nici nu-l simpatizeazã, ci unei cauze duse sub stindardul
unei forþe, chipurile, neutre, patriotice ºi bine-intenþionate, când, de fapt, e
contrariul. Sistemul acesta de manipulare este extrem de periculos.

Revenind la subiectul principal, faþã de toate elementele pe care le aveam,
am ajuns la concluzia cã anumite centre sau persoane sunt cele care, nu din
convingeri, ci din interesele unor patroni strãini de interesul þãrii, acþionau pentru
blocarea anumitei politici externe. Am fãcut atunci ceea ce au fãcut ºi atâþia alþii.
A fãcut-o la noi, în trecut, Brãtianu ; a fãcut-o Titulescu ; a fãcut-o, în acelaºi timp
cu mine, în Polonia, ministrul Apãrãrii din acea þarã, în preziua aderãrii lor la
NATO. Au fãcut-o înaintea mea miniºtri români din acelaºi guvern, cum a fost
ministrul de Interne. Au fãcut-o dupã mine diverse personalitãþi între care îl
includ pe preºedintele þãrii72. Exact aceleaºi lucruri au încercat sã spunã. Nimeni
nu s-a sesizat. Nu a ieºit nici un scandal. De curând, însuºi secretarul de stat al
Statelor Unite a anunþat, fãrã sã dea nume, cã printre ziariºtii acreditaþi de cãtre
Departamentul de Stat unii fac spionaj atât prin culegere de informaþii secrete,
cât ºi prin acþiuni de manipulare a opiniei publice.73

Ceea ce am fãcut atunci avea un dublu sau un triplu scop. Am considerat cã
opinia publicã din România trebuie sã fie corect informatã despre acest feno-
men, pentru ca sã nu mai ia de bun tot ceea ce i se spune. Sã nu mai creadã cã
tot ce zboarã se mãnâncã sau cã luminã este doar ce se vede pe fereastrã. În al
doilea rând, am crezut cã este o formã de a presa pozitiv asupra instituþiilor
specializate. Spun „a presa pozitiv”, în sensul de a-i face pe cei inerþi sã se miºte
ºi a-i încuraja pe cei care nu erau lãsaþi sã lucreze. De aceea, mulþi mi-au
mulþumit, bineînþeles cu discreþie, pentru cã prin dezbaterea publicã pe care am
creat-o, s-a ajuns la autorizarea lor de a face ceea ce înainte erau descurajaþi sã
facã. S-a constatat, de pildã, în acel context, când s-a dorit aprofundarea elemen-
telor pe care le aveam în vedere ºi le pusesem în discuþie, cã anumite structuri
existente în serviciile noastre specializate anterior lui 1989 au fost desfiinþate –
nu se ºtie de ce - în perioada imediat urmãtoare…

72. Recent (martie 2000) ºi paradoxal, având în vedere precedentul Severin, preºedintele
Constantinescu a lansat o virulentã criticã la adresa dominanþei pe care ar exercita-o fosta
Securitate asupra instituþiilor României. Toate argumentele invocate pentru a cere demisia
lui Severin puteau fi invocate pentru a solicita demisia, dupã o asemenea intervenþie, a
lui Constantinescu.

73. Raportul SRI pe anul 1999 a reluat aproape în termeni identici sesizãrile lui Adrian Severin,
unele ziare remarcând faptul în paginile lor.
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O confruntare pe cãi invizibile

G.A. : De exemplu ?

A.S. : Aº prefera sã nu dau nici un exemplu.

G.A. : Atunci vã dau eu unul. Este vorba despre desfiinþarea serviciului anti-KGB.
Informaþiile pe care le-am avut imediat dupã decembrie 1989, membru fiind al
CFSN, vorbeau de spargerea acestui grup ºi rãspândirea specialiºtilor sãi în cele
patru colþuri ale României. Autorul nu era altul decât Nicolae Militaru, proaspãt
ministru al Apãrãrii, unul dintre foºtii subiecþi ai serviciului.

A.S. : Dumneavoastrã aþi dat acest exemplu, nu eu. Nu vreau sã spun în nici un
fel cã România trebuie sã facã dovada ruso-fobiei. ªi nici mãcar a sovieto-fobiei,
în sensul unei atitudini ostile Uniunii Sovietice, cea existentã doar pânã în 1991.
Deci, încã doi ani de la revoluþie. Trebuie sã avem relaþiile cele mai cordiale cu
vecinii noºtri rãsãriteni. Dar apãrarea noastrã împotriva unor servicii secrete
cum ar fi GRU sau KGB, care ar acþiona pe teritoriul þãrii noastre, nu era un act
de ostilitate la adresa acestui vecin. Interesant cã o asemenea structurã existase
în timpul lui Ceauºescu, când eram aliaþi în cadrul Pactului de la Varºovia ºi în
CAER, cu URSS, ºi a fost desfiinþatã exact în momentul când ne îndreptam spre
NATO. Când era de presupus cã URSS ºi, apoi, Federaþia Rusã nu vor fi extrem
de încântate sã lase fãrã supraveghere o þarã care se îndrepta în acea direcþie.

Eu nu vreau – ºi mereu revin asupra acestui lucru – ca problemele sã fie
tratate cu nãduf, cu isterie sau sã ducã la sentimente populare de inamiciþie sau
de supãrare faþã de alt stat. Trebuie sã înþelegem cã fiecare þarã îºi promoveazã
cu toate mijloacele pe care le are la dispoziþie interesele. Cã fiecare þarã are, în
principiu, legitimitate în apãrarea acestor interese ºi cã, prin urmare, jocul trebuie
acceptat. Dar în momentul în care intri într-un asemenea joc ºi înþelegi cã este
inevitabil, trebuie sã te ocupi de promovarea propriilor interese. Aºa cum eu, de
principiu, nu mã supãr când o anume þarã, sã spunem Rusia, îºi apãrã pe
teritoriul României propriile interese, nici Rusia nu ar trebui sã se supere cã eu
îmi apãr, tot pe teritoriul României, propriile mele interese.

G.A. : D-le Severin, haideþi sã facem pentru cititor urmãtoarea distincþie  : ruso-
fobia este atitudinea de ostilitate faþã de poporul rus ºi ea trebuie condamnatã.
Lucrul acesta s-a precizat în presa româneascã cu diferite ocazii. Altceva este
atitudinea statului rus, a Federaþiei Ruse, de împotrivire la extinderea structurilor
euro-atlantice. O politicã expusã, de altfel, în termeni extrem de detaliaþi ºi
elaboraþi.

Genul de argumente pe care le-au expus oficialii ruºi se regãsesc aproape
identic în discursul anumitor medii anti-occidentale româneºti. (Aº spune, în
plus, cã opiniile reprezentanþilor statului rus privind politica externã rusã, cum
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ar fi opoziþia la extinderea structurilor interguvernamentale occidentale nu
reprezintã ºi interesele adevãrate ale naþiunii ruse.) E limpede cã acestea pot sã
facã jocul ruºilor fãrã sã o doreascã sau, din contrã, pentru cã au o sarcinã în
acest sens. Serviciile speciale ruseºti au planul – lucrul este evident – de a se
opune extinderii NATO ºi vor acþiona în acest sens în afara sau în interiorul
teritoriului României. Iritarea la politica lor nu este rusofobie, ci o KGB-fobie, o
FSB-fobie74.

A.S. : Sunt de acord. În fond, noi ºtim foarte bine cã punctul de vedere oficial al
Rusiei este net opus politicii de extindere a NATO. În ceea ce priveºte punctul
de vedere oficial român, este cu 180° diferit. Sã admitem cã ambele þãri ºi-au
evaluat corect interesele ºi cã fiecare din politici exprimã perfect interesele celor
douã þãri, ale celor douã naþiuni. S-a ajuns la o situaþie nefericitã în care interesele
lor sunt diametral opuse. În aceste împrejurãri este limpede cã fiind vorba de
interese fundamentale, fiecare va folosi toate mijloacele de care dispune spre a
ºi le promova. Evident, nu trebuie, ºi nimeni n-o doreºte, sã se ajungã la o
confruntare militarã, la o confruntare violentã. Confruntarea se duce totuºi, dar
pe cãi invizibile. Or, într-o asemenea situaþie fiecare trebuie sã-ºi ia mãsuri de
protecþie. Nu se vede de ce noi nu le-am lua. Eu chiar am acuzat Statele Unite,
în scrierile mele, cã nu sunt la fel de active în a-ºi promova interesele în România
precum este Rusia, vizibil mai dinamicã în a-ºi crea un curent de opinie în
favoarea sa.

Numai cã aici se pune problema sã creãm ºi noi un curent de opinie în
favoarea poziþiei româneºti, nu sã ameþim opinia publicã. Despre asta este vorba.
Sigur cã putem trece imediat mai departe, la cercuri de interese economice care
de asemenea au anumite prioritãþi ºi doresc ca România sã fie integratã „într-un
anumit fel” pieþelor în curs de mondializare.

Putem sã abordãm lucrurile ºi din alte unghiuri. Sã zicem, ca sã mergem cu
raþionamentul mai departe, cã Federaþia Rusã nu este implicatã în nici un fel de
luptã invizibilã în România pentru promovarea unor interese opuse celor româ-
neºti privind NATO. Asta nu mã îndreptãþeºte pe mine sã-mi desfiinþez structurile
de apãrare, ºtiind cã în orice moment se poate recurge ºi la asemenea mijloace
ale rãzboiului invizibil. Cu atât mai mult cu cât, iatã, ministrul nu-ºtiu-care din
Polonia mi-atrage atenþia cã ºi în þara sa existã astfel de probleme  ; iar demnitari
maghiari îmi atrag atenþia cã ºi la ei în þarã sunt temeri identice º.a.m.d.

Iatã deci motivul pentru care, sesizând nu numai cã nu avem eficienþã sufici-
entã, dar cã ne-am ºi demontat „armamentul de luptã” specific anumitor con-
fruntãri, a trebuit sã trag un semnal foarte serios de alarmã.

G.A. : Aþi putut nota dupã intervenþia d-strã o reacþie la nivelul grupurilor vizate,
al „adversarului”, ca sã spun aºa ?

74. FSB este acronimul actualului serviciu care a urmat KGB.
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A.S. : Evident, mai ales pentru mine care ºtiam la cine mã refer. Era vorba despre
oameni din mass-media, agenþi de opinie nu de informaþii – am spus de o mie
de ori lucrul acesta –, nu oameni care spionau pentru a culege informaþii, ci for-
matori de opinie care, profitând de faptul cã se aflã în poziþii din care dialo-
gheazã cu opinia publicã româneascã, puteau sã lucreze împotriva României,
exploatând buna-credinþã a cetãþeanului. M-am uitat în acele direcþii ºi am vãzut
agitaþia lor. O agitaþie teribilã ! ªtiu cã au fost oameni, dintre cei efectiv vizaþi,
care ºi-au pregãtit bagajul sã plece din þarã. Aceste lucruri se cunosc, se cunoº-
teau ºi au fost identificate de cãtre cei îndreptãþiþi, în perioada respectivã.

G.A. : V-au notificat ei aceste fenomene ?

A.S. : Sigur cã da. Erau lucruri care se discutau între noi ºi erau cunoscute. Pânã
în momentul în care mi s-a spus cã am dreptate ºi cã, în consecinþã, urmeazã
sã-mi dau demisia. Ceea ce evident, este o contradicþie enormã în termeni.

Discuþii sub imperiul presiunii presei

G.A. : Din afarã s-a vãzut doar cã a început campania de presã împotriva d-strã.

A.S. : Campania… Nu toþi cei care au început aceastã campanie mi-au fost în
fond ostili sau au acþionat pentru cã se simþeau vizaþi. Nu este cazul. Vã dau un
exemplu despre care pot spune cã-mi este cunoscut : ziarul Ziua75 . Ziarul Ziua,
amator, ca orice ziar, de ºtiri senzaþionale dorea sã preseze asupra mea pentru
ca sã dau ºtiri senzaþionale publicului. Sã dau nume, ceea ce, vã repet, nu era
nici util, nici relevant, ºi nu putea fi fãcut din punct de vedere legal. Cu atât mai
mult cu cât eu pot sã vãd un om când comite o crimã ºi sã ºtiu precis cã el este
criminalul, dar sã nu am dovada necesarã pentru a-l aduce în tribunal. Cu
excepþia propriei mele mãrturii, nu-i aºa ?, insuficientã din punct de vedere
judiciar, dar deloc insuficientã pentru mine în a ºti cu cine am de-a face. Atât
timp cât eu nu vreau sã-l pedepsesc pe omul acela, ci doar sã-l împiedic sã mai
comitã o altã crimã, nimic nu este rãu în a spune cã existã un criminal pe strada
noastrã care opereazã în anumite blocuri din cutare cartier. Sã stea lumea seara
acasã sau sã meargã câte doi pe stradã, sã fie atenþi…

G.A. : Sau sã vinã poliþia.

A.S. : Sau sã vinã poliþia ºi sã mãrim numãrul poliþiºtilor de pe stradã. Unii ofiþeri
de specialitate mi-au spus cã, din nefericire, am nimerit atât de bine þinta încât
toatã lumea a început sã þipe ºi sã se solidarizeze împotriva mea, folosind
mijloacele care le stãteau la dispoziþie, acelea ale scandalului public. Nu e vorba
numai de faptul cã ei s-au simþit vizaþi – la urma urmei, aceasta indica ºi eºecul
inevitabil al misiunii lor. Sau cã noi eram descoperiþi, devenind o pisicã cu

75. Începând cu anul 1998, Adrian Severin este editorialist al acestui ziar.
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clopoþei care nu mai putea prinde ºoareci. Problema mea a fost nu solidaritatea
celor vizaþi. Ea nu m-a surprins ºi nici nu m-a speriat. Ceea ce a fost surprinzãtor
ºi înspãimântãtor a fost lipsa de solidaritate a celorlalþi.

G.A. : Adicã ?

A.S. : A clasei politice. A liderilor de partide.

G.A. : De unde aºteptaþi solidaritate ?

A.S. : Mã aºteptam în primul rând la solidaritatea preºedintelui, mã aºteptam la
solidaritatea liderilor partidelor politice din coaliþia de guvernãmânt.

G.A. : Cu excepþia PD, pentru cã l-aþi atacat sever pe Petre Roman în interviul cu
pricina.

A.S. : Puteþi s-o luaþi ºi aºa. Eu ºtiu ? Puteþi s-o luaþi ºi aºa. Interesant este faptul
cã, dacã tot aþi ajuns la PD, Petre Roman a fost în fapt singurul care în mod
consecvent s-a pronunþat împotriva mea, à propos de ultima parte a interviului.
În consiliul politic al partidului, întrunit e adevãrat în absenþa lui Roman care era
plecat în strãinãtate, dupã o discuþie pe care am avut-o cu ceilalþi vicepreºedinþi,
ºi care s-a desfãºurat chiar la Ministerul Transporturilor, în biroul lui Traian
Bãsescu, s-a decis în unanimitate ca poziþia mea sã fie sprijinitã.

G.A. : O ºedinþã întrunitã pentru a discuta poziþia d-strã ?

A.S. : Pentru aceastã chestiune. Au dorit sã stea de vorbã ºi sã afle ce ºi cum ºi,
în fine, sã ia o decizie în legãturã cu poziþia partidului. Evident cã cea mai mare
parte a interviului cu pricina se referea la problemele partidului. Dar nu asta am
discutat, ci numai partea finalã care se referea la problema agenþilor formatori
de opinie, a agenþilor de influenþã, a falºilor formatori de opinie, de care ºi azi
se plânge preºedintele Constantinescu ºi care afectau interesul naþional. Desigur
cã erau îndreptãþiþi, o datã izbucnit un asemenea scandal, sã stea de vorbã cu
mine ºi sã vadã în ce mãsurã putem sã ne corelãm acþiunile. A fost o decizie de
susþinere. În acel moment d-l Ciorbea, în faþa valului de întrebãri din presã, a
þinut neapãrat sã aibã ºi el tot felul de explicaþii, într-o lungã ºi penibilã, dar ºi
inutilã ºedinþã de guvern. Cu acea ocazie, d-l Bãsescu, þin minte – existã ºi
stenograma ºedinþei de guvern – a declarat în mod ferm sprijinul partidului
pentru mine.

Dupã care, când s-a întors în þarã, Petre Roman a luat-o de la capãt  : cã
trebuie sã prezint public dovezi ºi cã dacã nu voi prezenta dovezi va trebui sã
demisionez, sau ceva de genul acesta.

 G.A. : Sã rãmânem la ºedinþa de guvern care a luat în discuþie cazul. Care a fost
atitudinea celorlalþi miniºtri ?

A.S. : În guvernul României, mai ales în acea etapã, mulþi miniºtri îndeplineau
pentru prima oarã o astfel de demnitate. Oameni care se comportau ca ºi cum ar
fi fost în Opoziþie. Cu mare fricã faþã de presã ºi care discutau sub imperiul
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presiunii presei. Sã vã dau un exemplu, pânã unde se putea ajunge. Nu ºtiu ce
hotãrâre importantã s-a adoptat într-un anumit fel, la un moment dat, dupã care
d-l Ciorbea, potrivit unui obicei pe care îl avea, a repus problema în discuþie ºi
în final am schimbat hotãrârea iniþialã. Între timp, dupã adoptarea hotãrârii
iniþiale, purtãtorul de cuvânt al Guvernului ieºise din sala de ºedinþe spre a
informa presa, care era foarte neliniºtitã în aºteptarea rãspunsului. Ca sã nu
enerveze ºi mai mult pe reprezentanþii presei, prelungindu-le aºteptarea, purtã-
torul de cuvânt a anunþat imediat decizia. Când a revenit în sala de ºedinþe, a
constatat cã noi tocmai schimbaserãm decizia pe care el o anunþase. Disperat,
ne-a informat asupra acestei situaþii ºi majoritatea membrilor guvernului au decis
ca în aceste condiþii sã revenim la prima noastrã hotãrâre pentru ca sã nu
contrariem presa.

G.A. : Inadmisibil. Asta înseamnã cã nu se înþelege cã guvernul e guvern ºi are,
ca atare, responsabilitatea demnitãþilor de stat, iar presa este presã, o realitate
cu totul distinctã. Presa este „o forþã în stat” în sens metaforic. Ea trebuie, desigur,
respectatã, dar amestecul ei în viaþa Executivului face un mare rãu sistemului
instituþional românesc.

În acelaºi sens, aº adãuga cã mi s-a povestit de mai multe ori despre miniºtri
care primesc telefoane în timpul ºedinþelor de guvern, de la ziariºti, ies afarã
pentru a-ºi expune o pãrere, pentru a transmite o informaþie ºi, uneori, chiar
pentru a fi încurajaþi sã ia o poziþie sau alta.

A.S. : Pot sã confirm informaþia pe care o aveþi, dar ea rãmâne pentru mine un
aspect, totuºi, secundar. Desigur, un ministru ca mine, care nu se preta la
asemenea lucruri, nu putea sã fie la fel de simpatic ºi de protejat ca miniºtrii
care fãceau servicii presei.

G.A. : D-l Ciorbea v-a criticat ?

A.S. : Dânsul a formulat tot felul de critici dar nu atât de severe, aº spune, ca alþi
miniºtri printre care, evident, primul a fost d-l Ion Caramitru. Dar în faþa acestei
canonade, lucrurile s-au îndreptat foarte bine când Traian Bãsescu, repet, a
anunþat hotãrârea Consiliului Politic al PD.

G.A. : A fost chiar o hotãrâre formalã de susþinere din partea Consiliului Politic ?

A.S. : Sigur cã da. De susþinere. S-a spus : „ªtie ce spune, este o problemã în
exercitarea funcþiei lui, noi nu îl vom abandona, nu îl vom dezavua, guvernul
trebuie sã facã la fel, sã terminãm aceastã problemã”.

A fost o intervenþie bunã, trebuie s-o spun, a lui Traian Bãsescu. Peste câteva
ore numai, ea a fost anihilatã de declaraþia pe care Petre Roman a fãcut-o pe
aeroport, venind de nu ºtiu unde ºi spunând altceva. Roman nu a avut în aceastã
privinþã scuza necunoaºterii, pentru cã fusese informat telefonic despre hotãrârea
Consiliului Politic pe care s-a decis sã o ignore, deºi nu avea nici un drept
statutar s-o facã. Iatã dialectica, sã-i spunem aºa, atitudinii PD faþã de întreaga
problemã.
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Mai trebuie sã adaug cã preºedintele Constantinescu m-a avertizat, în mai
multe rânduri, cã presiunile cele mai mari pentru eliminarea mea din guvern
au venit de la Petre Roman, nu din partea celorlalþi lideri ai coaliþiei sau ai
Opoziþiei.

G.A. : Aþi zis „cele mai mari”. Înseamnã cã nu erau singurele.

A.S. : Probabil cã nu erau singurele. ªtiu însã cu certitudine cã d-nii Ionescu-
-Quintus, Sergiu Cunescu, Ion Diaconescu ºi Márko Béla nu au fãcut nici un fel
de presiune sau, în orice caz, nu au fãcut nici un fel de declaraþii – decât poate
sub imperiul unei derute iniþiale – care sã-mi fi fost nefavorabile. De asemenea,
ºtiu cã ºi în ºedinþele la care eu nu am participat, unii dintre ei au pledat
vehement pentru susþinerea mea. Când m-am dus în faþa comisiilor de politicã
externã, majoritatea zdrobitoare, cu reprezentanþi din toate partidele, m-a sus-
þinut. Singurul care s-a manifestat împotrivã, chiar într-o manierã uºor teribilistã,
a fost d-l Meleºcanu. În afara dânsului, nu pot sã spun cã vreun partid din
Opoziþie s-a manifestat în mod vehement împotrivã.

G.A. : Dar e puþin ciudat, d-le Severin. Pe de o parte, cea mai mare parte a guver-
nului, cu excepþii, desigur, v-a susþinut. Pe de alta, preºedintele Constantinescu
v-a avertizat. Ce s-a întâmplat atunci, de vreme ce bulgãrele de zãpadã a
luat-o la vale ?

A.S. : La un moment dat, preºedintele a venit ºi mi-a spus : „Voi face o declaraþie
în vederea liniºtirii spiritelor în presã. Voi spune cã dau un numãr de zile
serviciilor de specialitate ca sã verifice informaþiile, sã vedem în ce mãsurã ele
se confirmã sau. Dupã aceea, vom vedea ce vom mai face”.

Or, eu i-am atras atenþia cã problema nu este sã vedem ce vom face, dacã se
confirmã sau nu, ºi cu asta trecem mai departe. I-am sugerat sã nu promitã
luarea de mãsuri punitive în cazul în care ceva nu se confirmã. Rugãmintea era
cu atât mai adecvatã, cu cât amândoi ºtiam foarte bine cã în legãturã cu ceea ce
eu aveam în minte fuseserãm împreunã informaþi.

G.A. : Despre dovezi incriminatorii ?

A.S. : Într-un singur caz existau chiar dovezi judiciare, nu numai dovezi
informative.

G.A. : Când aþi realizat cã s-ar putea ajunge la demitere ?

A.S. : Cum sã vã spun, având în vedere discuþiile pe care le avusesem cu
preºedintele, cu toþi liderii partidelor politice, cu Consiliul Politic al propriului
meu partid, am socotit cã lucrurile sunt tranºate. Sunt înþelese.

G.A. : Nu aþi încercat sã analizaþi cu serviciile speciale cazul persoanelor pe care
le acuzaserãþi implicit în public ?

A.S. : Persoanele la care eu mã gândeam erau, în majoritatea lor, persoane despre
care discutasem cu preºedintele pe baza informaþiilor pe care ºi dânsul le avea.
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Erau persoane aflate în atenþia serviciilor noastre. Eu nu am vrut sã fac declaraþii,
în acel moment, care sã implice serviciile. Sã transfer presiunea asupra
instituþiilor noastre de specialitate.

Din cauza aceasta am rãspuns întotdeauna vag la întrebarea „de ce nu am
informat mai întâi acele servicii”. Pãi, serviciile noastre aveau toate informaþiile
pe care le avusesem ºi eu. Pentru cã serviciile de specialitate trebuie totuºi
protejate, am preluat întreaga presiune asupra mea. În acest context, adãugirea
preºedintelui, cã dacã vor fi total nefondate datele pe care le-am oferit eu va
trebui sã rãspund politic, reprezenta, dupã pãrerea mea, o terminare inabilã ºi
periculoasã, dupã cum s-a ºi dovedit.

G.A. : Inabilã sau premeditatã ?

A.S. : Asta nu aº putea sã spun, cã era premeditatã. Atunci aveam încã senti-
mentul cã preºedintele dorea o încheiere fericitã a întregului episod. Dar astãzi,
privind lucrurile retroactiv, am impresia cã demisia mea trebuia sã se întâmple,
pentru un motiv oarecare. Orice motiv era potrivit dacã reuºea sã conducã spre
þinta doritã ºi anume aceea ca eu sã fiu îndepãrtat din funcþia de ministru al
Afacerilor Externe.

O persoanã incomodã
tocmai pentru cã era foarte previzibilã

G.A. : Exista oare vreun motiv ca sã fiþi îndepãrtat sau ca un ministru de Externe
cu politica pe care a avut-o sã fie îndepãrtat ?

A.S. : Când spun „ca eu sã fiu îndepãrtat”, evident cã nu mã gândesc la trãsãturile
mele particulare. Era vorba despre o persoanã incomodã, dar nu pentru cã era
urâcioasã, irascibilã sau imprevizibilã, ci tocmai fiindcã era o persoanã foarte
previzibilã în urmãrirea unor principii ºi a unor idei foarte exacte de politicã
externã. În aceastã retrospectivã, observ astãzi cu mult mai bine decât în momen-
tul decembrie 1996 cã PD nici un moment nu mi-a dat vreun sprijin sau nu a
avut vreo intenþie foarte serioasã ca sã devin ministrul Afacerilor Externe în
viitorul guvern. Când vorbesc despre partid, nu mã refer la masa membrilor sãi
care au fost încântaþi sã aibã un exponent într-o funcþie atât de importantã, ci la
cercul restrâns al liderilor acestui partid. În mai multe rânduri Petre Roman
chiar, aflat mai mult sau mai puþin episodic la masa tratativelor pentru formarea
noului guvern, a ºi afirmat cã „de fapt, noi ne putem dispensa de Ministerul
Afacerilor Externe”. Însã în acel moment autoritatea mea în partid era de o
asemenea naturã iar interesele lui Petre Roman erau de un asemenea tip, încât
în nici un caz nu se putea începe o bãtãlie pentru menþinerea mea în afara MAE.
Eu însumi am cucerit poziþia în guvern, desigur, cu asistenþa binevoitoare a altor
colegi care au participat efectiv la negocieri, printre care l-aº menþiona în primul



170 LOCURILE UNDE SE CONSTRUIEªTE EUROPA

rând pe Victor Babiuc. În schimb, în ceea ce-i priveºte pe Victor Babiuc ºi
Traian Bãsescu, pentru ei Petre Roman s-a luptat în modul cel mai evident.
La un moment dat, partenerii noºtri de negocieri au propus pentru d-l Babiuc
un post extrem de onorant de ministru al Justiþiei, iar pentru Traian Bãsescu
Telecomunicaþiile. Sau MLPAT. Cum cei doi au dorit numai Apãrarea, respectiv
Transporturile, s-a depus un efort deosebit pentru ca ei sã ocupe posturile
respective. Pot sã spun cã reprezentanþii CDR n-au obiectat aproape deloc ca eu
sã iau postul de ministru al Afacerilor Externe. Obiecþii au venit, trebuie s-o
spun, surprinzãtor pentru mine, din partea unor reprezentanþi ai Alianþei Civice :
d-l Bãcanu ºi, într-o mai micã mãsurã, d-na Blandiana.

G.A. : Interesant. Înþelesesem, însã, cã discuþia privind structura guvernului a
avut loc numai cu reprezentanþii formaþiunilor politice.

A.S. : Sigur. Mã refer la unele poziþii care au apãrut în ziarul România liberã, în
declaraþii publice. Cum la data aceea AC era membrã a Convenþiei, s-a produs o
intoxicare, lãsându-se sã se înþeleagã cã ar exista o rezistenþã a CDR privind
venirea mea ca ministru de Externe. Absolut fals. Reprezentanþii CDR – îi pot
numi doar pe cei mai înalþi în funcþie ºi cei mai activi în negocieri  : d-l
Constantinescu, d-l Diaconescu, d-l Ciorbea, d-l Ionescu-Galbeni, d-l Remus
Opriº ; de la liberali Mircea Ionescu-Quintus, Tãriceanu, Valeriu Stoica – aceºtia
nu au avut absolut nici o obiecþie. Ba chiar am citit o uºoarã satisfacþie, o anumitã
uºurare la aflarea acestei numiri, întrucât ei se aºteptau ca postul sã fie cerut de
Petre Roman. Cerere care îi cam ambarasa, þinându-se seama de temperamentul
d-lui Roman, de imprevizibilitatea lui ºi de faptul, evident pentru cei bine
informaþi, cã relaþiile sale externe nu sunt nici pe departe atât de importante
cum le prezintã d-l Brucan.

G.A. : Aþi vorbit cu d-l Bãcanu ?

A.S. : Atunci când eu am discutat cu dânsul – întâmplãtor ne-am vãzut pe la
Parlament – mi-a explicat cã nici pe departe nu ar avea ceva împotriva mea,
dar cã el crede cã ar fi mult mai indicat ca eu sã mã ocup, de pildã, de
Departamentul pentru Integrare Europeanã, al cãrui conducãtor la acea vreme
nu fusese încã ridicat la nivel de membru al guvernului. Pentru cã, opina dânsul,
ar fi fost mult mai bine ca o persoanã cum era d-l Alexandru Herlea sã fie
ministru de Externe, el dând în felul acesta o mult mai mare credibilitate MAE.

G.A. : Vã amintiþi, poate, cã la vremea aceea am discutat împreunã despre cam-
pania dusã împotriva d-strã de presã76. Eraþi singurul viitor membru al guvernului
împotriva cãruia s-a purtat o acþiune atât de largã. Meritul cel mai înalt din
punctul acesta de vedere îl are Adevãrul.

76. Am þinut o conferinþã de presã în acest sens, dupã întoarcerea mea de la Budapesta,
unde descoperisem cât de importantã era consideratã la Budapesta numirea lui Severin
în fruntea MAE ºi dãdusem un comunicat sub egida Centrului pentru Studii Internaþionale.



171DEMISIA UNUI MINISTRU DE EXTERNE

A.S. : Adevãrul a lansat un atac furibund utilizând, printre altele, mizeria cã
locuiesc într-un apartament pe care l-a prezentat ca vilã – arãtând fotografia
blocului întreg. A introdus pe prima paginã tot felul de afirmaþii legate de pre-
supusa mea înclinaþie spre satisfacerea unor revendicãri injuste ºi anti-româneºti,
duºmãnoase, ale minoritãþilor naþionale din România. Tot atunci au apãrut
zvonurile legate de presupusele uºi închise pe care le-aº fi avut la Ankara, Kiev
ºi Moscova º.a.m.d. Atacurile nu se mai refereau la modul în care se desfãºurau
negocierile pentru formarea guvernului, ci la inadecvarea mea pentru funcþia
respectivã, formulându-se o serie întreagã de critici.

G.A. : Aº reaminti România liberã, unde vocea cea mai puternicã a fost a lui
Octavian Paler. Ideea era cã un om ca d-voastrã nu are ce sã caute la MAE.
Asemenea Adevãrului, el fãcuse o mizã personalã din a vã împiedica sã ajungeþi
ministru de Externe. Nu pot sã despart comportamentul de atunci al d-lui
Octavian Paler de evoluþia ulterioarã, în particular de modul în care l-a susþinut
pe Virgil Mãgureanu. D-l Virgil Mãgureanu, unul dintre personajele cele mai
odioase ale epocii post-decembriste – el poartã pe umeri responsabilitatea
morþilor de la Târgu-Mureº, a victimelor mineriadelor din 13-15 iunie 1990 ºi a
celor din septembrie 1991, la care se adaugã responsabilitatea transformãrii
României într-o cenuºãreasã a Europei – era prezentat de editorialistul României
libere drept o persoanã al cãrei patriotism „nu este înþeles de clasa politicã
româneascã”.

A fost chiar un eveniment relevant ºi amuzant pentru mine când, brusc,
oprindu-ºi seria tipicã a editorialelor sale din România liberã, Octavian Paler a
introdus o temã nouã : nevoia unui partid cu adevãrat naþional. La puþine zile, a
apãrut Partidul Naþional Român al lui Virgil Mãgureanu.

Eu vãd în campania dusã prin intermediul acestor ziare împotriva prezenþei
d-strã în fruntea MAE expresia prezenþei serviciilor speciale în viaþa societãþii
româneºti.

A.S. : Când vã referiþi la „servicii speciale”, aveþi în vedere pe cele româneºti sau
„în general” ?

G.A. : Întâi ºi-ntâi, serviciile speciale româneºti.

A.S. : Sigur, poate fi vorba despre serviciile româneºti, dar nu numai despre ele.
Dintre persoanele pe care le-aþi citat sau le-am evocat impreunã, sã zicem cã aº
putea bãnui cã unele exprimã nu neapãrat interese româneºti, nici mãcar inte-
resele unor servicii româneºti sau interese de grup din România, ci interesele
unor grupuri din afara României.

G.A. : Revenim la „tema sensibilã”. Spuneþi „eu aº putea bãnui”. Aici faceþi apel
la o impresie sau la ceva mai mult decât o impresie ?

A.S. : Nu vreau sã fiu obligat sã dovedesc în tribunal o anumitã afirmaþie. Nu mi
se pare firesc sã strâng probe ºi sã le susþin, atâta vreme cât avem servicii
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abilitate s-o facã. Este firesc ca într-o þarã care se pretinde, ºi pe bunã dreptate,
a fi importantã din punct de vedere economic ºi strategic, sã se încerce influen-
þarea politicii ei de cãtre unii sau alþii. Ori suntem un peºte mare ºi atunci desigur
cã toatã lumea încearcã sã-l pescuiascã, ori suntem plevuºcã, ºi atunci nimeni
nu se uitã la noi. Nu putem sã fim un peºte mare pe care nimeni nu urmãreºte
sã-l înghitã. În asemenea condiþii, se duce o luptã invizibilã, iar un om care a
fost de mai multe ori ministru ºi mai ales într-un asemenea loc unde am fost eu,
trebuie s-o spun, e obligat sã ºtie aceste lucruri. Nu este însã obligat, ba chiar
cred cã nu are dreptul sã dezvãluie public elemente de detaliu. Fenomenul însã
trebuie anunþat public, pentru cã existã un minim de transparenþã la care suntem
obligaþi faþã de concetãþenii noºtri. Ei sunt interesaþi sã ºtie exact fenomenul.
Fenomenul se realizeazã prin persoane care se pot schimba zilnic ºi deci a
spune un nume nu înseamnã cã ai spus un adevãr permanent. Din pãcate, li s-a
indus tuturor ideea cã esenþial e sã afli numele, ceea ce, desigur, oamenii au
acceptat cu mare plãcere, pentru cã este o curiozitate fireascã.

Se doresc probe. Eu sunt o probã. Proba cu martori. Eu trebuie sã fiu chemat
ºi ascultat ca o probã. Cã proba aceasta trebuie coroboratã cu alte probe, este
altceva. Dar dacã ai un martor în proces ºi el spune cã l-a vãzut pe cutare
omorând ºi nu mai poþi corobora o atare mãrturie cu alte probe întrucât nu mai
sunt alte probe, îl achiþi pe inculpat, dar nu îl arestezi pe martor. Decât dacã
eventual se dovedeºte cã el a avut o intenþie malignã ºi a comis infracþiunea de
mãrturie mincinoasã.

În cazul meu, din martor, din paznic care avertizeazã cã vin hoþii, am ajuns sã
fiu eu acuzatul, printr-o transformare, o rãsturnare de situaþii care n-ar fi fost
posibilã decât în condiþiile acelei campanii isterice, care nu a fost rezultatul
faptului cã am avea ziariºti isterici, ci cã s-a pregãtit o anume strategie. Ca
întotdeauna, unii s-au implicat cu bunã credinþã, au fost, cum se spune, exploa-
taþi în orb. Zgomotul acela mare care s-a fãcut auzit la debutul ministeriatului
meu era zgomotul care prevestea ruperea de nori ce urma sã se dezlãnþuie peste
numai câteva luni de zile.

Îmi aduc aminte interviurile date pentru presa strãinã, la cererea acesteia,
doritoare, evident, sã cunoascã ideile mai importante ale viitoarei mele politici
externe, în ipoteza în care, aºa cum se credea, aº fi devenit ministru. Interviu-
rile publicate în presa strãinã, ciopârþite, cu fraze scoase din context, au fost
republicate în România, pentru a se arãta cã eu mã pregãtesc pentru trãdarea
interesului naþional. Nimeni, evident, nu s-a gândit cã dacã voiam într-adevãr sã
trãdez interesul naþional, mi-aº fi þinut gura ºi n-aº fi spus lucruri periculoase,
ci aº fi comunicat pe alte canale cu cei care, eventual, ar fi dorit sã mã folo-
seascã. Nimeni nu ºi-a pus problema cã sunt niºte mistificãri, cã sunt fraze scoase
din context.

Toatã aceastã atmosferã de debut, sau de pre-debut, de avanpremierã ºi apoi
de premierã a fost, nu-i aºa ?, extrem de relevantã pentru a înþelege ce a urmat.
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Dacã îmi aduc bine aminte, nu a mai existat nici un ministru de Externe din 1990
încoace care sã fi fost întâmpinat cu o asemenea salvã de artilerie. Nici d-l
Sergiu Celac, nici d-l Adrian Nãstase, care era un ministru foarte tânãr ºi aproape
necunoscut la acea vreme, nici d-l Meleºcanu, despre care imediat s-a spus cã
este un mare tehnocrat care va aºeza pe cele mai solide linii politica noastrã
externã, nici d-l Pleºu care recunoºtea el însuºi cã nu se pricepe în acest
domeniu, dar îl abordeazã fãrã nici un fel de prejudecãþi tocmai pentru cã este
ignorant. Cu atât mai mult nu s-a spus ceva negativ despre d-l Roman. Ar fi
interesant pentru analiºti de vãzut de ce dintre toþi miniºtrii de Externe pe care
i-am enumerat, unul singur s-a bucurat de o primire cu adevãrat entuziastã în
ziarul Adevãrul, ºi acesta a fost d-l Roman ?

G.A. : Oare nu ar fi fost potrivit sã invitaþi la discuþii deschise pe responsabilii de
presã asupra temelor de politicã externã care fãceau pagini de scandal în ziarele
lor ? Asupra intereselor naþionale ale României ºi asupra modului în care acestea
pot fi cel mai bine servite prin intermediul relaþiilor internaþionale ?

A.S. : Am avut discuþii cu directori sau redactori-ºefi de ziare în toatã perioada
pe care o analizãm. Aceºtia primiserã pentru paginile lor – de unde, nu ºtiu – o
serie întreagã de ºtiri, de informaþii, de documentare complet neadevãrate. Mai
mult, nu numai cã erau neadevãrate, dar erau ºi de naturã sã jeneze foarte mult
dezvoltarea relaþiilor noastre externe. În momentul în care am stat de vorbã cu
ei, unii au fost dupã pãrerea mea extrem de sensibili la problemele pe care
le-am ridicat. Întrucât era o chestiune de interes naþional ºi nu doar o ºuºanea,
un mic scandal de cartier, ºi-au dezvãluit sursele. Un ziarist în general nu-ºi
dezvãluie sursa, însã eu cred cã a fost corect în acel moment sã ne facã pãrtaºi
la aflarea surselor pentru cã în joc era o chestiune de interes naþional, repet. Cu
aceastã ocazie am constatat cã unele din surse sunt chiar instituþiile statului
român sau persoane lucrând acolo.

G.A. : Deci, în mãsurã sã cunoascã adevãrul.

A.S. : În mãsurã sã cunoascã adevãrul, dar transmiþând date care nu erau ade-
vãrate. Erau informaþii care se scurgeau cu bunã-ºtiinþã, nu din eroare, nu prin
abilitatea unui ziarist, ci cu intenþie, din instituþii ale statului român – altminteri
chemate nu numai sã gestioneze informaþii secrete, dar ºi sã pãzeascã informaþii
secrete, sã facã în aºa fel încât ele sã nu ajungã publice.

G.A. : Am putea explica astfel de scurgeri intenþionate prin cãutarea unor avan-
taje materiale ?

A.S. : Rãspunsul este negativ. Nu, pentru cã din câte ºtiu, astfel de informaþii
n-au fost plãtite.

G.A. : Deci o purã intoxicare.

A.S. : Dacã lipseºte mobilul material imediat, se pune întrebarea : care este,
totuºi, mobilul ? Nu poate fi decât un singur rãspuns, cel puþin pentru o
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minte normalã : s-a dorit crearea unei anumite opinii publice, a unei anumite
imagini. Cei care au avut o asemenea intenþie, aceia au fãcut politicã. Unii
lucrãtori din instituþiile noastre au vrut sã facã politicã ; dirijând opinia publicã
astfel încât aceasta sã preseze asupra statului pentru ca el sã meargã într-o
anumitã direcþie. Cât de organizate erau aceste iniþiative, este o chestiune pe care
nu o pot spune, pentru cã nu am reuºit s-o aflu. ªtiu cã cel puþin unii conducãtori
ai unor instituþii specializate din România s-au opus unor asemenea manevrãri
ale opiniei publice.

Preºedintele m-a rugat sã schimb o serie de nume
din acea anexã

G.A. : Bun. Bulgãrele a început sã se rostogoleascã foarte rapid spre josul vãii.
Scandalul „fatal” a fost declanºat de interviul pe care l-aþi dat în ziarul Azi. De aici
se pare cã a început totul, deºi am vãzut cã totul începuse cu mult timp înainte.

A.S. : Asta am vrut sã subliniez. Vânãtoarea începuse de mult timp ºi orice fel de
muniþie sau armã care putea fi folositã era bunã pentru a se anihila vânatul. În
final, s-a folosit pretextul interviului pentru a se ajunge la un rezultat care nu
avea, în fond, nici o legãturã cu criza respectivã. Am vrut sã demonstrez ºi
necesitatea declaraþiei mele de atunci.

G.A. : Nu este încã clar cum aþi ales momentul acelor declaraþii.

A.S. : Interviul fusese dat prin luna august ; în iulie fusese Madridul. El a apãrut
pe la începutul lunii septembrie. Decalajul þinea de gestiunea ziarului Azi, unde
a apãrut.

G.A. : Interviul v-a fost propus sau l-aþi cerut ?

A.S. : La fel de adevãrat în ambele sensuri. A existat o idee, care nu mi-a
aparþinut, de a face un interviu pe probleme de politicã internã, întrucât eu nu
mã pronunþasem în mod consistent asupra chestiunilor de politicã internã de
multã vreme, de mai mult de jumãtate de an. Mulþi lideri ai partidului considerau
cã este inadecvat pentru un om politic, lider într-un partid, sã se ocupe în
exclusivitate de politica externã, când atâtea probleme erau legate de politica
internã – inclusiv de viaþa partidului. La întrebãrile care au venit am adãugat ºi
eu altele, unele care permiteau dezvoltãri, altele care permiteau abordarea unor
subiecte cum este cel la care ne referim acum. Întrebãrile au fost formulate în
scris, eu le-am rãspuns tot în scris. Am scris cu mâna rãspunsul ºi aºa l-am ºi
trimis ziarului, care l-a publicat cu o întârziere de câteva sãptãmâni.

De aici rezultã cã data la care a apãrut era, în felul ei, întâmplãtoare. Însã eu
mã gãseam, când l-am dat, între summit-ul NATO de la Madrid ºi summit-ul UE
de la Luxemburg, care era aºteptat câteva luni mai târziu. De asemenea, era un
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moment apropiat de Convenþia Naþionalã a PD care se þinuse cu doar câteva
sãptãmâni înainte.

Nu intereseazã în contextul discuþiei noastre partea þinând de politica de
partid. Cât priveºte cealaltã parte, ea era impusã de experienþa trãitã pânã
la Madrid ºi de ceea ce se prefigura a fi în lumina celuilalt mare eveniment
din istoria relaþiilor externe ale României din anul 1997, respectiv întrunirea
Consiliului European de la Luxemburg. Devenise limpede cã nici o mare reformã
în politica externã româneascã – când spun asta nu mã refer la datul afarã al
oamenilor sau la schimbarea organigramei, ci la substanþa politicii externe – nu
putea fi realizatã pentru cã imediat apãrea contraatacul unor grupuri de interese.
Unele din aceste „grupuri de interese” îºi aveau baza, erau rezidente ºi cu
rãdãcinile în România ; altele, cu rãdãcinile prin alte pãrþi. Ele acþionau împotriva
noastrã în primul rând prin intermediul formatorilor de opinie  : mass-media ºi
partidele politice. Puteau sã fie, desigur, ºi organizaþii neguvernamentale. Unele
organizaþii, fireºte, ºi unele partide, ºi anumiþi lideri de partid, nu partidele în
întregul lor. Unii ziariºti, nu toate ziarele în întregul lor sau toate colectivele de
redacþie în întregul lor.

Însã doar câteva persoane cu acces masiv în mass-media sau active în parti-
dele politice, care toatã ziua sunt la vedere erau suficiente. Or, lucrul acesta era
extraordinar de clar. Orice fel de apropiere în relaþiile româno-maghiare era
imediat atacatã de pe poziþii pe care le ºtiam ca fiind mincinoase. ªtiam cã nu e
o greºealã. Sigur, unii le atacau pentru cã aºa gândesc ei. Puteam sã nu fiu de
acord cu ei, dar aveau libertatea sã se exprime. Alþii o fãceau însã pentru cã
aºa puteau sã încurce destinele României. Poziþiile noastre pro-occidentale de
asemenea erau atacate : a se vedea episodul atât de important al exprimãrii
regretului faþã de persecuþia unor cetãþeni români de origine germanã. Toate
tacticile care erau legate de anumite strategii de politicã externã mai complexe
erau, ºi ele, imediat subminate.

Trãisem aceeaºi experienþã ca preºedinte al Agenþiei de Privatizare. Vãzusem
atunci cum în ziare sunt atacate diverse proiecte de privatizare, exact de cãtre
aceia în spatele cãrora ºtiam cã se aflã interesele unui grup de afaceri. De data
aceasta erau, însã, afaceri mult mai mari, mult mai importante, cãci aveau ºi
componenta economicã, ºi componenta politicã, ºi componenta strategicã. Or,
eu am solicitat de la bun început celor în drept sã facã ceva pentru a diminua o
asemenea presiune. Atât timp cât noi doream o reformã, o schimbare de fond în
politica noastrã externã, nu puteam s-o facem într-un asemenea mediu. Un astfel
de mediu nu-þi permite sã duci o politicã cu adevãrat nouã. ªi România avea
nevoie de o politicã într-adevãr nouã. Dar dupã planurile unora, noi trebuia sã
rãmânem o þarã din zona gri. Cãci suntem o þarã prea micã spre a fi doritã ca
aliat ºi prea mare spre a fi îngãduitã ca adversar ; prea mare spre a fi asimiliatã
ºi prea micã spre a fi de temut.
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G.A. : Nu se înþelege atunci un lucru. De unde pânã unde intrarea preºedintelui
Constantinescu în acest joc ? Aþi menþionat deja declaraþia preºedintelui care
crease un nou context, într-adevãr primejdios.

A.S. : Mã aºteptam ca în logica preºedintelui menþiunea privind caracterul „total
nefondat” al informaþiilor sã fie o portiþã pentru a spune în final : „Chiar dacã nu
s-a dovedit întrutotul ceea ce d-l Severin a declarat, în mare parte lucrurile au
fost adevãrate. Aºa încât, în nici un caz nu se impune o atitudine negativã faþã
de el”. Gândeam, repet, cã lucrurile vor fi soluþionate într-o manierã rezonabilã
ºi pozitivã. Spre aceastã concluzie m-a mai condus ºi un alt fapt. Atunci când am
remis aºa-zisele documente cãtre serviciile specializate, fapt anunþat public, eu
am menþionat în materialul de bazã problematica fenomenului în legãturã cu
care sunt sesizat. Cazurile concrete, pe care le cunoºteam, dar pe care le cunoº-
teau foarte bine ºi ele, erau prezentate într-o anexã. Ulterior, preºedintele m-a
rugat sã schimb o serie întreagã de nume din acea anexã, lãsându-mã sã înþeleg
cã este vorba despre persoane în legãturã cu care nu existã suficiente probe
spre a se confirma pe deplin afirmaþia.

G.A. : Ceea ce înseamnã cã preºedintele Constantinescu conducea integral
procesul.

A.S. : Eu nu puteam sã cred altceva decât cã preºedintele se aflã pe o linie de
sprijin. Aflând din partea celor în drept numele unor persoane în legãturã cu
care existau probe substanþiale, el ar fi dorit sã sprijine declaraþiile mele. De
aceea îmi cerea sã înlocuiesc anumite nume de pe faimoasa listã. Dar sã fie
limpede : eu nu am avut nici o consultare cu preºedintele Constantinescu înainte
de a face declaraþia. Doar cã ea se întemeia ºi pe unele discuþii care le avusesem,
în mod firesc, cu preºedintele. Lista încerca sã fie un strigãt disperat faþã de
faptul cã, în ciuda discuþiilor purtate cu Emil Constantinescu, nimic concret nu
se întâmplase. Prin prisma anilor care au trecut, pot sã spun cã aceasta a fost
adevãrata tragedie a guvernãrii : faptul cã ideile bune, observaþiile corecte nu
s-au transformat niciodatã în acþiune concretã ºi nu au produs niciodatã fructe.
Dupã demisie, m-am gândit cã poate m-am pripit, cã poate, dacã mai aºteptam,
discuþiile purtate cu unii ºi cu alþii în spatele uºilor închise ar fi condus la
rezultate. Astãzi îmi dau seama cã dacã nu fãceam gestul atunci tot n-am fi ajuns
la rezultate mai consistente. În schimb, n-aº mai fi avut absolut nici o scuzã
pentru a fi asociat unei guvernãri care nu a fãcut ceea ce trebuie pentru apãrarea
interesului fundamental al statului.

Aceasta ar fi prima observaþie pe care doresc s-o fac. A doua observaþie este
cã ulterior declaraþiei mele am avut sentimentul profund cã preºedintele vrea sã
susþinã cauza pe care eu am definit-o ºi care era ºi cauza lui. Atunci am fost
convins cã interesele fundamentale ale preºedintelui României sunt în direcþia
susþinerii mele ºi nu în direcþia eliminãrii mele. Pe de altã parte, când s-a pus
problema unor nume care ar putea fi fãcute publice la capãtul celor douã luni



177DEMISIA UNUI MINISTRU DE EXTERNE

de graþie oferite serviciilor de specialitate, am atras atenþia cã sunt sceptic în
legãturã cu un asemenea deznodãmânt. Asta nu pentru cã nu ar fi fost probe, ci
pentru cã puteam cu mare greutate sã-mi imaginez cã am avea interesul de a
deschide un litigiu cu grupurile de putere, de presiune ºi de interese care ar fi
fost în conexiune cu persoanele respective. O asemenea procedurã nu este
uzualã. Eu aveam în gând cu totul altceva. Ca folosind o serie întreagã de dovezi
informative, nu judiciare, sã apelez la statele prietene pentru a le solicita sprijin
în rezolvarea mãcar parþialã a problemei. Adicã, în aducerea fenomenului la o
limitã de suportabilitate. La o limitã tolerabilã. Aceasta îmi pãrea procedura
care ar fi trebuit urmatã. În orice ipotezã, comunicatul Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii urma sã rãmânã la nivelul confirmãrii fenomenului ºi la anunþarea
anumitor mãsuri pentru combaterea lui, iar nu la identificarea nominalã a anu-
mitor persoane.

G.A. : Am ajuns la comunicatul Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, atât de
aºteptat de presã. El conþinea un lung pasaj, nu numai confirmând ceea ce aþi
spus, dar dând fenomenului proporþii ºi mai mari77. Dacã d-strã aþi fi fost cel
vinovat de a fi venit cu o imagine catastroficã asupra situaþiei din þarã, atunci cu
siguranþã Consiliul de Apãrare a Þãrii era ºi mai vinovat pentru cã ducea lucrurile
ºi mai departe.

A.S. : Au fost mulþi care post factum ºi-au pus aceeaºi întrebare, în legãturã cu
incoerenþa, cu lipsa de legãturã logicã între constatãrile Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii ºi decizia de a fi demis – exprimatã sub forma cererii de a-mi
asuma, cum s-a zis, rãspunderea politicã pentru declaraþia mea. Þin minte
discuþiile purtate în CSAÞ, când s-a spus : „Aveþi perfectã dreptate. Intervenþia
d-strã a produs exclusiv consecinþe pozitive. Însã trebuie sã învãþãm cã pentru a
putea face asemenea gesturi pozitive trebuie sã plãtim. De data aceasta d-strã
sunteþi cel care trebuie sã plãteascã”.

G.A. : ªi demisia v-a cerut-o CSAÞ ?

A.S. : Da, sigur cã da. O altã remarcã s-a fãcut vis-à-vis de o subliniere de-a mea
potrivit cãreia sunt implicat într-o serie întreagã de acþiuni de politicã externã
care nu vor mai putea fi continuate în absenþa mea – nu pentru cã nu s-ar gãsi
alþii mai deºtepþi ca mine, ci pentru cã eu eram beneficiarul unor angajamente

77. Iatã un pasaj : „S-au confirmat în acest mod [prin sesizarea ministrului de Externe] o serie
de fenomene semnalate în materialele comunicate SRI ºi SIE de domnul Severin. Este
vorba despre acþiuni de compromitere a instituþiilor democratice ale României, cu
deosebire a Parlamentului, Preºedinþiei ºi Guvernului, precum ºi a personalitãþilor politice  ;
de încercarea de a submina autoritatea instituþiilor fundamentale ale statului – Armata,
Biserica, alte instituþii care apãrã ordinea de drept  ; de încercãri de tensionare a relaþiilor
sociale, interetnice ºi confesionale, menite sã creeze României o proastã reputaþie
internaþionalã  ; de difuzarea de informaþii false în legãturã cu oamenii politici, pentru
compromiterea lor”.
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luate personal faþã de mine : „Da, ºtim cã din punct de vedere al politicii externe
vor fi mari pierderi, dar nu ne putem permite un rãzboi cu întreaga presã”.

G.A. : Numai puþin. Aici este o altã afirmaþie tranºantã. Spuneþi cã CSAÞ a decis
ce a decis din cauza presei.

A.S. : În cunoºtinþã de cauzã.

G.A. : Dar acesta este un act de supunere la poziþia presei care trãdeazã interesul
statului !

A.S. : Pot sã fiu elegant ºi sã spun aºa : s-a apreciat cã interesul statului este acela
de a evita agitaþia opiniei publice, inevitabilã în mãsura în care demisia mea nu
s-ar fi produs ºi presa ar fi continuat ofensiva, de aceastã datã împotriva guver-
nului sau împotriva CSAÞ. S-a zis în acel moment cã dacã nu demisionez, nu eu
voi fi þinta atacurilor de presã sau a criticilor presei, ci þinta va deveni CSAÞ, care
ºi-a asumat rãspunderea pentru declaraþiile mele. ªi cã este de nesusþinut o
asemenea bãtãlie. Ar fi în interesul statului ca importanta instituþie care este
CSAÞ sã nu fie implicatã într-un asemenea rãzboi mediatic.

Desigur cã se pot pune în discuþie justeþea ºi consistenþa unor asemenea
susþineri. În final, primul-ministru a declarat în ºedinþa CSAÞ cã este gata sã mã
sprijine cu condiþia de a nu fi singurul care o face. ªi în acest sens are nevoie de
solidaritatea preºedintelui ºi a liderilor partidelor din coaliþie. La aceastã decla-
raþie, preºedintele Constantinescu a arãtat cã este absolut dispus sã fie solidar cu
primul-ministru. În ceea ce-i priveºte pe liderii Coaliþiei, le ºtie punctele de
vedere. Singurul care are o atitudine ostilã unei soluþii corecte era Petre Roman.
ªi preºedintele a continuat : „dacã cineva poate sã-l convingã pe Petre Roman
sã-ºi schimbe poziþia, atunci fãrã îndoialã cã putem da un alt comunicat, respectiv
acelaºi comunicat, dar cu o altã încheiere, cu un alt sfârºit”.

În asemenea circumstanþe, cei de faþã au spus „haideþi totuºi sã încercãm sã
mai vorbim o datã cu d-l Roman, dacã aºa stau lucrurile”. Preºedintele l-a rugat
atunci pe d-l Victor Babiuc, care era ministrul Apãrãrii ºi, în aceastã calitate,
fãcea parte din CSAÞ, sã comunice cu preºedintele PD ºi sã-i transmitã dorinþa
noastrã ca pe baza unei solidaritãþi generale, globale, sã se iasã din acest impas,
prin susþinerea mea.

Eu cred cã nu era vorba despre „susþinerea mea”, ci despre „susþinerea inte-
resului naþional”. Interesul nostru naþional nu era menþinerea mea la Ministerul
de Externe, ci menþinerea unui ministru care sã garanteze o anumitã politicã
externã ºi punerea la punct a celor care credeau cã, fãrã a beneficia de vreo
legitimitate democraticã, pot sã schimbe miniºtrii de Externe dupã cum vor ei.
Spunând aceste cuvinte, aproape cã îl citez pe un important diplomat american
care dupã evenimente mi-a vorbit despre asta. El mi-a spus : „O þarã în care
pentru o chestiune de ambiþie sau pentru o cauzã dubioasã presa poate sã
schimbe un ministru de Externe, fãrã reproº în funcþia sa, este o þarã care nu a
învãþat lecþia democraticã ºi nu poate da nici un fel de garanþii de stabilitate”.
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Prin prisma acestor afirmaþii trebuie privitã miza discuþiilor de atunci. Ei
bine, d-l Babiuc s-a deplasat în camera alãturatã pentru a vorbi la telefon cu
d-l Roman… L-am vãzut cum pleacã fãrã prea mare entuziasm ºi fãrã dorinþa de
a fi el acela care sã negocieze o soluþie. Pot sã spun cã în tot timpul ºedinþei d-l
Babiuc a fost dintre aceia care au arãtat mereu slãbiciunea diferitelor formule de
ieºire onorabilã din impas, ceea ce mã face sã cred cã avea un mandat din
partea lui Petre Roman pentru a conduce discuþia cãtre eliminarea mea sau cãtre
înlãturarea mea din funcþia de ministru de Externe. În fine, a primit pânã la
urmã, cum spun, fãrã entuziasm misiunea de a lua legãtura cu Petre Roman.
Dupã câteva minute s-a întors ºi i-a spus preºedintelui cã d-l Roman este la
telefon, dar cã el socoteºte [d-l Babiuc] cã ar fi mai bine ca discuþia sã se poarte
între preºedintele PD ºi ºeful statului.

Preºedintele a ieºit. A urmat o discuþie care cred cã a durat vreo 40 de minute
între cei doi. O discuþie la care nici eu, nici ceilalþi membri ai CSAÞ nu am
asistat, pentru cã s-a produs în camera alãturatã. Revenind de la telefon,
d-l Constantinescu a spus : „D-l Roman este mult mai radical decât noi ºi evident
cã noi nu putem sã adoptãm poziþia lui Petre Roman”. (Despre care bãnuiesc cã
fãcea tot ce putea pentru îngroparea mea definitivã.) Faþã de rãspunsul lui Petre
Roman mi-a zis : „Soluþia este cea pe care am propus-o : noi sã spunem ce avem
de spus, ceea ce este cuprins în comunicat, iar d-strã în consecinþã sã vã daþi
demisia. Nu noi vã demitem. Noi nu spunem în comunicat cã propunem demi-
terea (nici nu puteau s-o facã), dar menþionãm rãspunderea politicã pe care
d-strã o înþelegeþi ca atare”.

Aºa s-a încheiat episodul, dupã care preºedintele a ieºit, a þinut o cuvântare
în care îngroºa chiar mai mult decât în comunicat partea privind asumarea
rãspunderii politice, fãcând foarte transparentã împingerea mea cãtre demisie.
Apoi ne-am revãzut în biroul sãu împreunã cu Victor Ciorbea, urmãrind reacþia
produsã la televiziune. Parcã ar fi fost începutul sau sfârºitul unui rãzboi, atât de
mobilizatã era întreaga lume, la toate posturile de televiziune, spre a reda acest
deznodãmânt. Atunci, în fine, în momentele în care aºteptam sã aparã pe ecrane
primii participanþi, primele imagini de la talk-show-urile care se deschideau cu
mare entuziasm, i-am spus preºedintelui : „Veþi vedea cã în seara aceasta inclusiv
cei care sunt pe faimoasa listã vor exulta de bucurie. Mâine, din raþiuni bine-
cuvântate, dupã ce îmi voi da demisia, toatã lumea va trece brusc de partea
mea. Mai târziu, peste ceva timp, va urma criza de guvern, iar urmãtorul pe listã,
urmãtoarea þintã sunteþi chiar d-voastrã”.

Lucrurile s-au întâmplat întrutotul aºa. A doua zi, când mi-am dat demisia,
presa, eliberatã de constrângeri, iluminatã poate sau, în orice caz, interesatã sã
nu ofere o victorie totalã preºedintelui sau PD, a anunþat victoria mea. Victoria
înfrântului… Iar în urmãtoarele câteva zile, chiar în urmãtoarele câteva zile, a
început criza guvernamentalã care a condus, dupã luni dramatice, la cãderea
guvernului Ciorbea. Ca apoi, prin interludiul destul de lung al guvernului Radu
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Vasile, sã înceapã atacul consecvent, consistent ºi permanent, la adresa instituþiei
prezidenþiale. Ca ºi în cazul lui Cuza – cu care preºedintelui îi place sã se
compare – d-l Constantinescu nu a fost obligat sã renunþe la cursa pentru un al
doilea mandat din cauza greºelilor sale – care n-au lipsit –, ci din cauza a ceea
ce reprezenta el bun.

Poate ar mai trebui de adãugat un lucru. Potrivit statutului PD, demisia miniº-
trilor PD se dãdea cu aprobarea Biroului Permanent al partidului. Drept pentru
care, chiar în acea searã am telefonat directorului meu de cabinet, d-l Mihnea
Constantinescu, ºi l-am rugat sã ia legãtura cu cine crede, eventual cu d-l Petre
Roman, pentru ca a douã zi, înainte ca eu sã-mi dau demisia, sã am o discuþie cu
Biroul Permanent al partidului. În acelaºi timp, am rugat sã se ia legãtura cu
preºedinþii grupurilor parlamentare ale PD pentru ca ei, înainte de a veni la
ºedinþã, sã informeze grupurile parlamentare ºi sã aducã ºi pãrerea lor. Încã o
datã o spun, eu nu-mi dãdusem demisia în acea searã, ci numai se discutase
despre o asemenea consecinþã. Tot la sfârºitul CSAÞ, ºi tot informal, d-l Victor
Ciorbea anunþase cã, în cazul în care eu nu îmi dau demisia, sub aceeaºi presiune
a opiniei publice, va fi obligat sã cearã revocarea mea76. Evident cã în acel
moment ar fi fost absolut inutil sã discutãm detalii juridice de tipul faptului cã
revocarea nu se poate cere decât în condiþiile în care ministrul se dovedeºte
inadecvat pentru funcþia lui sau dovedeºte cã a comis fapte care îl fac incom-
patibil cu funcþia lui. (Declaraþia mea nu mã fãcea deloc incompatibil cu funcþia.)
Dar o astfel de dezbatere, vã imaginaþi, era inutilã.

În aceeaºi searã, deci în seara de 22 decembrie – interesantã zi, 22 decembrie –
dupã terminarea ºedinþei, am discutat cu preºedintele Constantinescu ºi cu
primul-ministru Ciorbea câteva detalii în eventualitatea demisiei mele. Unul era
ca sã pot sã-mi închei, totuºi, anumite acþiuni importante ºi urgente. Ceea ce ar
fi însemnat ca ei sã facã imediat dupã anunþarea demisiei, declaraþia de accep-
tare, dar ºi precizarea cã îmi voi îndeplini mandatul pânã la numirea unui nou
ministru de Externe. Conform cu procedurile, mi se dãdea, practic, o lunã de
zile pentru a duce la bun sfârºit acþiunile în curs. E adevãrat cã era posibilã
punerea succesorului meu în discuþia ºi la votul parlamentului, în chiar ultimele
zile ale anului, aºa cum s-a ºi întâmplat. Dar aceastã procedurã nu era câtuºi de
puþin motivatã de vreo urgenþã anume ºi de aceea mi se promisese cã va fi
evitatã o asemenea eventualitate. De asemenea, mi se fãgãduise cã voi fi
consultat – inclusiv de preºedinte – nu numai aºa cum era firesc, de propriul
meu partid – în legãturã cu succesorul meu. În al treilea rând, deciseserãm cã
voi fi implicat în continuare într-o serie întreagã de acþiuni de politicã externã,
acþiuni care sã-mi permitã ducerea mai departe a liniei pe care o promovasem.

78. I-am cerut d-lui Ciorbea opiniile sale despre Severin, cu ocazia drumului la Varºovia
amintit în acest volum, dupã ce fusese înlocuit de la conducerea guvernului. A avut
opinii exclusiv pozitive.
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Nici unul dintre aceste angajamente nu s-a îndeplinit. Cu o excepþie în legãturã
cu cel din urmã, însã acolo lucrurile s-au desfãºurat extrem de formal, cu o
vãditã lipsã de entuziasm ºi, în orice caz, fãrã nici un fel de consistentã pre-
ocupare pentru ca anumite însãrcinãri pe care le-am îndeplinit sã aibã condiþiile
necesare punerii lor în aplicare ºi finalizãrii cu succes.

Revenind însã la ºedinþa Biroului Permanent al PD de a doua zi, am avut
surprize plãcute ºi neplãcute, cu un accent special asupra celor din urmã.
Surpriza plãcutã a fost cã preºedinþii grupurilor parlamentare au venit de la
Parlament cu un mesaj de susþinere. Surprizele neplãcute au fost legate de faptul
cã, pe de o parte, membrii Biroului, sã spunem, mai puþin importanþi, n-au avut
curajul sã-ºi exprime foarte clar poziþia, deºi era vãdit cã aceastã poziþie existã.
Cea de-a doua surprizã neplãcutã a fost cã membrii marcanþi, cu funcþiile cele
mai înalte, ºi între ei îl menþionez cu precãdere pe Radu Berceanu, au intervenit
de o manierã cu totul neaºteptatã pentru mine, spre a împinge lucrurile cãtre
demisia mea imediatã. Practic, se poate spune cã nu s-a realizat o dezbatere
serioasã ºi cinstitã. Faþã de acest curent, liderii grupurilor parlamentare nici
mãcar nu au avut curajul sã anunþe foarte ferm poziþia grupurilor. Aºa cã au
exprimat un fel de dubii în legãturã cu justeþea demisiei ºi lucrurile s-au încheiat
foarte rapid în acest fel.

În momentul în care deja eram pregãtiþi sã ne ridicãm pentru ca eu sã mã duc
la conferinþa de presã pe care o convocasem ºi sã anunþ acolo demisia mea,
cineva a pus întrebarea : „Dar, bine, dacã d-l Severin îºi dã demisia, cine este cel
pe care partidul îl va susþine pentru înlocuire ?”. Petre Roman a trecut repede
peste aceastã idee spunând : „Bine, asta se va analiza cu altã ocazie”. Ceea ce a
fãcut pe unii dintre liderii prezenþi, reprezentând organizaþiile din þarã mai ales,
sã spunã : „O !, este perfect cã nu venim imediat cu o nouã propunere. O sã
cerem desigur timp de consultãri, ºi peste câteva sãptãmâni când totul se va fi
liniºtit vom spune cã partidul a decis sã revinã cu acelaºi candidat. În felul
acesta, d-l Severin ºi-a fãcut datoria sã-ºi dea demisia, noi îl propunem din nou
ºi cu asta litigiul este încheiat”.

Cu aceste idei în minte m-am dus la Ministerul de Externe unde am þinut o
conferinþã de presã extrem de scurtã, de 10-15 min. De fapt, n-a fost o conferinþã
de presã. A fost o declaraþie pe care am fãcut-o în faþa presei. N-am mai avut de
ce ºi n-am vrut sã rãspund nici unei întrebãri ºi am plecat. Trecuserã maximum
30 de minute cu totul din momentul în care mã despãrþisem de colegii mei din
conducerea PD la clubul „Dacia” ºi pânã când am terminat conferinþa de presã
în Modrogan 14, la Ministerul de Externe. Ieºind de la aceastã conferinþã de
presã am aflat cã deja Radio Bucureºti anunþase de la conferinþa de presã despre
care nimeni nu fusese avertizat, a d-lui Petre Roman, þinutã în strada Modrogan
nr. 1, la câteva case mai departe, cã noul ministru de Externe propus de PD va
fi d-l Andrei Pleºu.
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Aceasta, cred eu, vorbeºte foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat. Þin minte
cã atunci unii dintre liderii PD – Alexandru Sassu, Paula Ivãnescu, Ion Cârstoiu,
preºedintele organizaþiei din Argeº, Cornel Ruse de la Prahova – au dat declaraþii
foarte dure, dezicându-se de aceastã decizie în legãturã cu care nu fuseserã
consultaþi.

„Nu vã puteþi lupta în acelaºi timp cu primul-ministru,
cu preºedintele ºi cu propriul d-strã partid”

G.A. : Pentru mine era limpede cã în toatã povestea demiterii, preºedintele
Constantinescu a jucat un rol hotãrâtor. Dar ceea ce aþi istorisit pânã acum nu face
decât sã probeze concret ipoteza motivatã de evoluþia generalã a evenimentelor.

A.S. : Este evident cã preºedintele Constantinescu putea sã ducã lucrurile spre
alt deznodãmânt. Nimeni nu-l obliga sã urmeze jocul lui Petre Roman ºi al celor
care, alãturi de el ºi în spatele lui, au manevrat spre deznodãmântul cunoscut.

G.A. : Mai ales cã îl avea alãturi pe Victor Ciorbea.

A.S. : Declaraþia de atunci a lui Victor Ciorbea era limpede. Eu ºtiu cã pre-
ºedintele discutase anterior cu mulþi ziariºti, încercând sã calmeze campania de
presã dusã împotriva mea, pe mulþi convingându-i sã ia o atitudine raþionalã.
Chiar la un moment dat mi-a spus : „Nu existã nici un motiv pentru înlocuirea
ministrului de Externe ºi, la urma urmei, voi spune cã am nevoie de acest
ministru ºi nu am nici un motiv sã-l demit”.

Pentru a putea sã pregãtim în mod corespunzãtor ºedinþa CSAÞ, care devenea
în context atât de importantã, am dorit sã avem o discuþie cu cei care urmau sã
prezinte referatele, deci serviciile speciale, cu douã zile înainte de lunea în care
trebuia sã aibã loc CSAÞ. Convenisem cu ei acest lucru. Toatã lumea mi-a spus
cã totul este perfect, este rezolvat, nu au de ce sã fie surprize. Asta se întâmpla
înainte de a pleca în strãinãtate, în vizita de stat în Germania. Trebuia sã mã duc
apoi la Luxemburg, la Bruxelles la Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic, trebuia
sã merg în continuare la Conferinþa Interministerialã a OSCE, dupã care de abia
sã mã întorc în þarã79. Deci, înainte de a face acest turneu extern, mi s-a spus cã
totul este absolut în regulã. Când am revenit a trebuit sã particip la nefericitul
eveniment al înmormântãrii lui Radu Budeanu, care decedase cu chiar câteva
zile înainte de a mã întoarce. De la înmormântarea lui Radu Budeanu m-am

79. Pe 8 decembrie, Adrian Severin urma sã participe la Reuniunea comunã a miniºtrilor de
Externe ai statelor membre ale CPEA, la Bruxelles  ; pe 9 ºi 10, la a 3-a Adunare generalã
a Peace Implementation Council, la Bonn, apoi, pe 12 ºi 13 decembrie, la Consiliul
European de la Luxemburg – unde participa ºi preºedintele Constantinescu. Reuniunea
Consiliului ministerial OSCE de la Copenhaga s-a þinut în zilele de 18 ºi 19 decembrie.
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întors la minister spre a discuta sâmbãtã dupã-amiazã, 20 decembrie, cu cei care
pregãteau documentele pentru ºedinþa CSAÞ de luni.

Spre marea mea surprizã, am constatat cã nici un telefon nu mai rãspundea,
pânã noaptea târziu. Secretarele spuneau cã ºefii lor nu sunt acolo. Nu numai cã
nu sunt, dar sunt ºi de negãsit, aflându-se undeva în oraº. La 7 seara am
considerat cã, fiind sâmbãtã, ar fi cazul sã plec de la minister. Am cerut totuºi
directorului de cabinet sã rãmânã pentru a suna în continuare. În acea zi, nimeni
nu a rãspuns, nici la Cotroceni, nici în altã parte. Toatã ziua de duminicã am
încercat sã gãsesc pe cineva. Iarãºi nu s-a întâmplat nimic. De abia luni dimi-
neaþã, când am ajuns la minister, mi s-a comunicat cã preºedintele mã roagã sã
vin la o anumitã orã la Cotroceni, ca sã discutãm înainte de ºedinþa CSAÞ. Ora
care îmi era anunþatã era exact cu 15 minute înainte de cea de începere a CSAÞ.
M-am dus acolo. Am ajuns cu câteva minute mai devreme. Preºedintele a sosit la
întâlnirea aceasta cu circa 20 minute întârziere, adicã la 5 minute dupã ce ar fi
trebuit sã înceapã ºedinþa. Atunci mi-a spus foarte scurt cã nu existã probe care
sã poatã fi prezentate publicului ºi cã faþã de aceastã situaþie s-a decis formularea
unui comunicat, cel pe care îl cunoaºteþi, ºi cã va trebui sã ajungem la o soluþie
care sã liniºteascã spiritele, ce nu putea sã fie decât asumarea rãspunderii politice
de cãtre mine.

Am întrebat : „Cum se face cã dintr-o datã nu mai sunt probe dupã ce s-a spus
cã sunt probe informative suficiente ?” I-am reamintit cã de la început am atras
atenþia cã nu se poate pune problema oferirii unor nume în public pentru cã
asta ar conduce la complicaþii pe care nu ni le putem permite, ci a confirmãrii
unui fenomen. În al treilea rând, am observat cã nu înþeleg ce înseamnã în
termeni practici „asumarea rãspunderii politice”.

Atunci mi s-a precizat cã este vorba despre singura cale de ieºire, aceea ca eu
sã-mi dau demisia. Întrucât, dacã nu se puteau da nume, dacã lumea nu putea fi
liniºtitã prin oferirea unor nume, eu trebuia sã preiau asupra mea preþul opera-
þiunii de calmare a curiozitãþii populaþiei.

Înþelegeam foarte exact presiunile fãcute de Petre Roman ºi, poate, ºi de alþii.
Dar n-am înþeles cedarea preºedintelui, atât timp cât avea posibilitatea sã impunã
un alt punct de vedere, în condiþiile în care nu exista nici un fel de risc de a se
ajunge la ieºirea PD de la guvernare sau la o crizã guvernamentalã de orice alt
tip, ca urmare a pãstrãrii mele în funcþia de ministru al Afacerilor Externe.

G.A. : D-le Severin, noi am avut o discuþie foarte rapidã atunci, dupã demisie.
De fapt nu una, ci chiar mai multe discuþii. Poate nu vã amintiþi pentru cã trãiaþi
evenimentele. Ce m-a surprins atunci era faptul cã aveaþi o atitudine, sã zicem,
înþelegãtoare faþã de poziþia preºedintelui Constantinescu. Pentru mine era
limpede cã el a fost actorul principal al demiterii. Inclusiv datoritã relaþiei, for-
male ºi informale, pe care o avea cu directorii Serviciului Român de Informaþii ºi
Serviciului de Informaþii Externe. Precizia cu care vorbiþi astãzi despre atitudinea
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preºedintelui ar fi, sã înþeleg, rezultatul trecerii timpului, al posibilitãþii de a
medita asupra a ceea ce vi s-a întâmplat ?

A.S. : Eu nu-mi schimb poziþia de atunci. Am în continuare o anumitã înþelegere
faþã de situaþia în care s-a aflat preºedintele. Cred într-un fel ºi astãzi cã a dorit
sincer ca lucrurile sã nu aibã acest deznodãmânt ºi cã n-a gãsit în sine forþa
pentru a face faþã presiunilor exercitate asupra lui. Dar timpul, desigur, a mai
adãugat unele elemente ºi a mai limpezit lucrurile. Astãzi ºtim cã nu este vorba
de o slãbiciune pasagerã, ci de una permanentã. Prin prisma unor întâmplãri
oarecum asemãnãtoare, implicând alte persoane, cred acum cã decizia pe care a
luat-o nu a fost doar consecinþa unor presiuni, ci ºi urmarea unui calcul asupra
propriului interes. Un calcul care, dupã pãrerea mea, a fost profund greºit. Aºa
cã, desigur, tonul meu s-a înãsprit.

G.A. : În seara zilei de 21, apoi toatã ziua de 22 decembrie am încercat sã vã
prind la telefon. ªtiaþi susþinerea mea. Ceea ce voiam sã vã transmit atunci era
urmãtoarea analizã : cererea de a vã da demisia þinea de o mare confruntare.
Pentru cine era în cunoºtinþã de cauzã, în spatele scandalului era foarte vizibilã
bãtãlia privind politica externã a þãrii ºi, în consecinþã, privind interesele naþio-
nale. Voiam sã vã spun cã fac apel la tãria de a lupta pânã la capãt. În opinia
mea, trebuia sã refuzaþi sistematic demisia. Din tot ceea ce discutãm acum, vãd
din nou cã existau argumentele acestei lupte. Cred cã trebuia sã-l puneþi pe
preºedinte în gardã cu privire la obligaþia de a împãrþi împreunã responsabilitatea
situaþiei la care se ajunsese. Dacã aþi fi jucat aceastã carte ofensivã, bãnuiþi oare
cã aþi fi putut avea succes ? Sau exista pericolul unor consecinþe grave pe care
era de preferat sã le evitaþi80 ?

80. Singurul lucru pe care l-am mai putut face a fost ca, imediat dupã demisia lui Adrian
Severin, sã iniþiez transmiterea, sub egida Centrului de Studii Internaþionale [fondat,
în 1994, împreunã cu Renate Weber], pentru agenþiile de ºtiri, dar mai ales pentru
ambasade – varianta englezã – a urmãtorului comunicat de presã, necesar, am considerat
atunci, pentru descrierea, pentru definirea logicii a ceea ce se întâmplase. Pânã astãzi,
când apare acest volum de dialog, documentul a fost singurul care sintetiza, pentru
opinia publicã, sensul uneia dintre cele mai dramatice intervenþii, prin semnificaþie ºi
prin consecinþe, asupra cursului reformator pe care îl luase o instituþie a statului, din
toatã perioada 1990-1997.

COMUNICAT DE PRESÃ

„În legãturã cu demisia ministrului Afacerilor Externe, Adrian Severin, Centrul de Studii
Internaþionale doreºte sã facã urmãtoarele observaþii  :
1) Stabilitatea în domeniul politicii externe este un aspect fundamental al relaþiilor

bilaterale ºi multilaterale ale unei þãri, un factor esenþial al credibilitãþii sale. Conti-
nuitatea este cu atât mai necesarã în contextul proceselor rapide de reconstrucþie a
structurilor regionale ºi subregionale, cum ar fi extinderea NATO ºi a Uniunii Europene
în regiunile aflate anterior sub influenþa sovieticã. Iatã de ce demisia ministrului
Afacerilor Externe ar putea genera un sentiment de nesiguranþã în relaþiile României
cu partenerii ei ºi ar putea afecta proiectele care au fost iniþiate.
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A.S. : Cred cã atunci, în acel moment, raþionamente de tipul celor pe care le-aþi
fãcut ºi care ar fi condus spre concluzia rãmânerii mele în funcþie ºi transferãrii
rãspunderii pentru demitere pe umerii premierului ºi ai preºedintelui ar fi apãrut
destul de solide. Astãzi, dupã trecerea atâtor ani ºi dupã consumarea altor
experienþe, cred cã soliditatea acelor argumente este serios aºezatã sub semnul
întrebãrii. Adaug cã raþionamentul pe care l-aþi expus a fost repetat de câþiva
ambasadori care au venit sã mã vadã în dimineaþa aceea la MAE.

2) Demisia ministrului Afacerilor Externe, Adrian Severin, a fost rezultatul ºedinþei
Consiliului Suprem de Apãrare a Þarii (CSAÞ), conduse de preºedinte. Comunicatul
CSAÞ afirmã : «S-au confirmat în acest mod o serie de fenomene semnalate în
materialele comunicate SRI ºi SIE de domnul Severin. Este vorba despre acþiuni de
compromitere a instituþiilor democratice ale României, cu deosebire a Parlamentului,
Preºedinþiei ºi Guvernului, precum ºi a personalitãþilor politice  ; de încercare de a
submina autoritatea instituþiilor fundamentale ale statului – Armata, Biserica, alte
instituþii care apãrã ordinea de drept  ; de încercãri de tensionare a relaþiilor sociale,
interetnice ºi confesionale, menite sã creeze României o proastã reputaþie inter-
naþionalã ; de difuzare de informaþii false în legãturã cu oamenii politici, pentru
compromiterea lor». Comunicatul CSAÞ confirmã cã la baza declaraþiilor lui Adrian
Severin au stat fapte care reprezintã un pericol pentru regimul democratic din
România. Este de aceea cel puþin surprinzãtor cã CSAÞ a cerut ca «Adrian Severin
sã-ºi asume responsabilitatea politicã a situaþiei pe care a creat-o».

3) Demisia ministrului Afacerilor Externe Adrian Severin a fost o consecinþã a presiunii
exercitate de CSAÞ, care nu s-a oprit la evaluarea adevãrului declaraþiilor d-lui Severin
sau a impactului lor asupra siguranþei naþionale – care sunt competenþele sale constitu-
þionale –, dar ºi-a asumat de asemenea un gest politic echivalent cu demiterea
ministrului Afacerilor Externe. Procedând în acest fel, CSAÞ a acþionat ca un guvern
paralel guvernului numit pe baze constituþionale. Astfel de acþiuni sunt posibile
datoritã unor deficienþe constituþionale ºi a legii proprii de organizare ºi funcþionare.
Este semnificativ sã se noteze cã directorii SRI ºi SIE au avut un rol decisiv în decizia
CSAÞ – ºi cã aceasta s-a întâmplat în condiþiile unei hotãrâri luate de un mic numãr
de membri ai CSAÞ.

4) Recenta demisie a lui Adrian Severin este fãrã îndoialã ºi efectul presiunii exercitatã
de presã asupra guvernului Ciorbea ºi a Preºedinþiei. Aceastã presiune nu a fost
motivatã în nici un fel de eventuale acte ilegale sau de lipsa de competenþã a
ministrului, ci mai curând datoritã diferenþelor de opinii asupra a ceea ce ar trebui
fãcut în domeniul politicii externe a României. Libertatea presei este cu siguranþã o
instituþie fundamentalã a democraþiei ºi, ca atare, o valoare care nu poate fi pusã în
discuþie. Dar, acceptându-se ca politica externã a României sã fie fãcutã de presã, se
introduce o confuzie periculoasã arãtând neînþelegerea logicii unui sistem democratic.

5) Centrul de Studii Internaþionale gãseºte cã este absolut necesar ca înlocuirea Ministrului
Afacerilor Externe sã nu devinã un factor negativ pentru poziþia României în raport
cu procesele de integrare. Este ca urmare esenþial ca noul ministru al Afacerilor
Externe sã obþinã sprijinul politic ºi resursele de expertize necesare pentru o definire
competentã a politicii externe a României.

Centrul de Studii Internaþionale
24 decembrie 1997”
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G.A. : Nici mãcar nu pot sã fiu original.

A.S. : Cert este cã ei au reuºit sã vinã la mine ºi poate din cauza aceasta telefonul
meu a fost închis ºi nu am putut avea o conversaþie. Atunci, aceºti ambasadori
m-au încurajat, aºa cum se face, în termeni diplomatici, dar foarte limpezi, sã-mi
menþin funcþia. Sã nu demisionez ºi sã transfer, la o adicã, întreaga rãspundere
primului-ministru ºi preºedintelui. Cu menþiunea cã probabil nici primul-ministru,
nici preºedintele nu vor avea curajul sã-ºi asume o asemenea rãspundere. I-am
întrebat pe respectivii diplomaþi : „Admiþând cã cei doi ar putea sã nu aibã curajul
sã ia o asemenea decizie, ce s-ar întâmpla însã dacã partidul meu ar anunþa
cã-mi retrage sprijinul politic ?”. Atunci mi-au spus : „Ei, în cazul acesta, totul este
pierdut, pentru cã nu vã puteþi lupta în acelaºi timp cu primul-ministru, cu
preºedintele ºi cu propriul partid, ca sã nu mai vorbim despre presa care, oricum,
întreþine o atmosferã incendiarã în jurul acestei probleme”.

Or, dupã cum am apucat sã istorisesc, ultimul episod s-a consumat pânã la
urmã în cadrul Biroului Permanent al PD, când m-am trezit nu atât în faþa unui
Petre Roman dezlãnþuit – el deja aranjase toate lucrurile ºi, ca de obicei, evita sã
intre într-un conflict direct cu mine –, dar am avut revelaþia amarã a unor lideri
de partid care nu-l simpatizau pe Petre Roman, cum v-am spus cã este Radu
Berceanu de pildã, ºi care s-au pronunþat net pentru soluþia demisiei mele. Ar
trebui sã vã mai spun cã printre cei care au susþinut aceastã soluþie s-a numãrat
ºi prietenul meu, Victor Babiuc. Vã daþi seama, totuºi, câtã tãrie îþi trebuie ca sã
înfrunþi trãdãrile nu numai ale celor care îþi sunt indiferenþi, dar mai ales pe ale
celor pe care îi consideri a-þi fi prieteni ºi pe care contai. Iatã contextul concret
în care s-au petrecut lucrurile.

De atunci însã, anumite evenimente m-au fãcut mai înþelept sau mai exact în
aprecierea posibilitãþilor. Astãzi ºtiu cã în mod consecvent preºedintele a aruncat
din nacela balonului pe cei pe care i-a considerat a fi pentru el un balast. Chiar
dacã, fãcând aceasta, în final a pierdut. Ultimul caz, în momentul în care vorbim
cel puþin, este Victor Babiuc. Modul în care preºedintele l-a susþinut este la fel
de ºchiop, la fel de deficitar, ca ºi declaraþia lui privind cele douã luni acordate
serviciilor de informaþii române nu pentru verificarea persoanelor vinovate, ci
pentru verificarea mea, care atrãsesem atenþia asupra vinovãþiei lor. La fel se
întâmplã acum ºi cu Victor Babiuc. Nimeni nu a spus cã este o inepþie din punct
de vedere al interesului naþional sã elimini un ministru al Apãrãrii cãruia nu i s-a
reproºat nimic important, cu doar câteva luni înaintea alegerilor, timp în care se
aºteaptã ca ministerul respectiv sã funcþioneze, ca sã mã exprim astfel, pe pilot
automat81. Se pare cã preºedintele are curajul de a comite greºeli. ªi are o

81. Victor Babiuc a trebuit sã-ºi dea demisia la circa o sãptãmânã de la desfãºurarea dialogului
cu Adrian Severin. Se ºtie cã Emil Constantinescu l-a încurajat sã îºi dea demisia, în acel
moment, din PD, considerând cã Petre Roman se afla într-o situaþie în care era dificil sã
manevreze. S-a înºelat ºi de aceastã datã.
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manierã extrem de personalã ºi de aparte de a-ºi evalua propriile interese. Aºa
încât, cred cã ºi atunci, pe baza aceluiaºi tip de evaluare, ar fi mers ºi el, ca ºi
Victor Ciorbea, la demiterea mea.

Or, dacã aceastã demitere s-ar fi produs, sunt sigur cã n-ar fi fost nici un fel
de problemã sã se infirme printr-un alt comunicat, chiar comunicatul acela al
CSAÞ. Sã se facã tot felul de declaraþii prin care sã mi se distrugã poziþia. Pot sã
vã spun, de pildã, cã în acel moment, chiar preºedintele se referea la zvonul
potrivit cãruia unii ambasadori acreditaþi la Bucureºti ar fi spus cã datoritã
situaþiei create, în capitalele respective nu se mai doreºte sã se discute cu mine.
Un zvon absolut mincinos. O altã formã de presiune asupra mea.

G.A. : Ne-am întâlnit dupã aceste evenimente. Era foarte firesc sã fiþi afectat de
cele întâmplate. Îmi amintesc cã una dintre hotãrârile exprimate suficient de clar
pentru a o fi putut sesiza, era faptul cã Victor Ciorbea nu mai are calitatea,
demnitatea de a fi prim-ministru. Cred cã nu mã înºel, atunci v-aþi exprimat
opinia : „Victor Ciorbea trebuie sã plece”. A fost un moment când am gândit
foarte diferit logica vieþii politice interne. Am fost tulburat de atitudinea d-strã.
Exprimaþi nu numai ideea, ci ºi voinþa punerii ei în aplicare. ªtiþi asta, m-am ºi
exprimat public, am considerat aceastã atitudine o mare greºealã. În contextul
românesc, crizele guvernamentale au însemnat pierderi uriaºe care nu puteau fi
recuperate printr-o eventualã ºi, de altfel, foarte nesigurã ameliorare a prestaþiei
noului prim-ministru. (Vezi prestaþia lui Radu Vasile.) Cum interpretaþi astãzi
atitudinea d-strã de atunci ?

A.S. : Dupã discuþia aceea, eu am publicat un punct de vedere în ziarul Azi, care
se intitula : „Trei, Doamne, ºi toþi trei”. Spuneam în esenþã urmãtorul lucru  : cã
acea crizã putea fi curmatã de preºedinte, care ar fi putut sã cearã cu autoritatea
pe care încã o mai avea demisia primului-ministru într-o situaþie de conflict clar
în cadrul coaliþiei ºi, dacã vreþi, de ineficienþã guvernamentalã. Putea fi rezolvatã
de Victor Ciorbea, primul-ministru, prin oferirea rapidã a demisiei când a con-
statat cã existã un serios curent care cere plecarea lui. Sau de cãtre Petre Roman,
ºeful partidului care ceruse plecarea lui Victor Ciorbea, care constatând cã
aceastã crizã se prelungeºte la infinit din cauza slãbiciunilor primilor doi dem-
nitari, ar fi trebuit sã gãseascã o soluþie de compromis, una care sã conducã la
salvarea aparenþelor ºi la continuarea unei guvernãri mai eficiente cu acelaºi
prim-ministru. Ceea ce cred cã nu contravine deloc, cel puþin nu contravine
foarte tare, convingerilor pe care d-strã le-aþi exprimat atunci.

Ceea ce vreau, însã, sã spun astãzi, contrazicându-vã opinia de la data respec-
tivã, este cã poziþia mea faþã de Victor Ciorbea nu era în nici un caz rezultatul
amãrãciunii prin care trecusem. Nu era rezultatul faptului cã eu ieºisem din
guvern ºi doream acum ca ºi Victor Ciorbea sã treacã prin aceastã experienþã.
Mie mi-era clar de multã vreme cã Victor Ciorbea avea foarte multe calitãþi, dar
nu ºi pe acelea esenþiale pentru a fi un bun prim-ministru. De pe la jumãtatea
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anului 1997, îmi era limpede cã, fãrã rea intenþie, dar din neputinþã, din lipsã de
calitãþi manageriale, reforma se oprise. Se crea un decalaj din ce în ce mai mare
între angajamentele noastre de politicã externã ºi realitatea internã din România.
Chiar în miezul Consiliului European de la Luxemburg, deci înainte de a ºti cã
voi pleca din guvern, când noi reuºisem sã promovãm o poziþie ceva mai
favorabilã þãrii noastre în ciuda contraperformanþelor în plan economic ºi social,
afirmasem cã acesta este un succes politico-diplomatic, dar nu este ºi unul
economico-social. Pentru cine vrea sã citeascã asta spunea extrem de mult.

Când s-a declanºat criza provocatã la vremea aceea de disputa dintre Victor
Ciorbea ºi Traian Bãsescu – o crizã ce n-ar fi fost posibilã dacã eu aº fi fost în
acel moment în guvern, pentru cã Bãsescu ºi-a permis-o tocmai ºtiind cã nu mai
are cine sã aducã lucrurile la raþiune – era limpede cã sosise momentul sã se
realizeze o schimbare de echipã. Grav nu a fost cã se schimba guvernul. Asta se
întâmplã în atâtea þãri ºi înþelege oricine. Grav a fost cã schimbarea a durat nici
mai mult nici mai puþin de patru luni de zile.

G.A. : În condiþiile României, costurile au fost considerabile. Intolerabile.

A.S. : O crizã atât de lungã era costisitoare chiar pentru un stat care merge foarte
bine în toate planurile. În condiþiile României, stat aspirant la integrarea euro-
peanã ºi euro-atlanticã, a fost fatal. Cu atât mai mult cu cât primul-ministru care
a urmat nu a fost nici el o soluþie serioasã pentru România. Eu am atras atenþia
liderilor partidului din care fãceam parte cã modul politicianist în care acþioneazã
este extrem de dãunãtor. I-am atenþionat, de asemenea, cã aceasta ar putea sã le
aducã o rapidã creºtere de popularitate, dar cã va fi urmatã imediat de o
dramaticã prãbuºire a popularitãþii. Toate previziunile mele au fost din nefericire
confirmate de fapte.

G.A. : Sunt absolut de acord cu criticile privitoare la disfuncþionalitãþile
guvernului Ciorbea. Dar acum, ca persoanã în deplinã cunoºtinþã de cauzã,
aþi putea, în douã cuvinte, compara prestaþia guvernului Ciorbea cu prestaþia
guvernului Vasile ?

A.S. : Din punctul de vedere al rezultatelor finale, cred cã nu putem vorbi de
foarte mari deosebiri. Sunt douã etape diferite. Sigur cã dacã ambele etape
urmeazã un curs descendent, etapa a douã va gãsi þara la un nivel inferior etapei
precedente. Dar fenomenul este acelaºi. Dupã pãrerea mea, Victor Ciorbea a
fost un om responsabil. Însã nu a fost câtuºi de puþin un prim-ministru abil. Din
cauza aceasta a cãlcat în toate strãchinile pe care le-a gãsit în cale. A fãcut toate
gafele politice posibile. Prin gafe nu înþeleg neapãrat lucruri cunoscute, vizibile
public, ci situaþii consumate în cadrul coaliþiei care au dus la o deteriorare
treptatã a relaþiilor ºi la criza politicã pe care o cunoaºtem.

Radu Vasile a fost un prim-ministru iresponsabil, în ciuda abilitãþii sale politice
pe care nu i-o putem, cred, contesta. Abilitatea politicã pusã în slujba unor
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scopuri ºmechereºti ºi asociatã cu iresponsabilitatea nu este o calitate, ci un
uriaº defect. Uitaþi-vã, însã, cã diplomaþi ºi personalitãþi din strãinãtate, oameni
experimentaþi ºi oneºti, s-au lãsat înºelaþi de ministeriatul lui Radu Vasile. Chiar
cu câteva zile înainte sã fie pus în situaþia de a pãrãsi conducerea guvernului,
s-au exprimat elogii absolut neaºteptate, cu totul surprinzãtoare, în presa strãinã,
la adresa sa82. Interesant cã dupã plecarea lui aceste elogii au dispãrut brusc.

82. Un mare elogiu, dar ridicând ca urmare semne de întrebare, a apãrut în presa din Rusia,
dupã întâlnirea lui Radu Vasile cu Putin.
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13

Politica externã dupã 1990 :
Celac, Nãstase, Meleºcanu, Pleºu, Roman

Dacã vrei neapãrat ca ideile sã fie ieºite din comun,
riºti sã nu nimereºti þinta

G.A. : Vã propun sã trecem acum la analiza mandatelor de politicã externã :
perioada Sergiu Celac, Adrian Nãstase, Teodor Meleºcanu. Vom ajunge în final ºi
la Andrei Pleºu sau poate chiar la Petre Roman. Ce ºtiþi despre ºi cum gândiþi
perioada, destul de scurtã de altfel, a mandatului lui Sergiu Celac ? Numirea lui,
acþiunile de politicã externã...

A.S. : Despre un ministru, unele lucruri se ºtiu în perioada mandatului lui, altele
se aflã dupã aceea.

G.A. : Acesta este avantajul evaluãrilor de astãzi.

A.S. : În ziua în care d-l Celac a fost numit ministru al Afacerilor Externe eu nu
intrasem încã în Palatul Victoria. Am auzit vorbindu-se – ceea ce poate foarte
bine sã fie adevãrat ºi tot atât de bine fals – cã s-a încercat aºezarea unui tandem
la conducerea MAE, ca urmare a unei sugestii venite din partea nefastei perso-
nalitãþi care este Silviu Brucan. Un tandem format dintr-un ministru care sã fie
agreat ºi în bune relaþii cu Rãsãritul, deci cu URSS, altul care sã fie agreat de
Occident ºi sã aibã bune relaþii cu SUA în special. Unul sã fie ministru plin ºi
celãlalt sã fie ministru adjunct. Aºa s-a ajuns ca ministru plin sã fie Sergiu Celac,
reputat a avea bune relaþii, o bunã comunicare ºi o bunã percepþie în URSS, iar
ministru adjunct sã fie Corneliu Bogdan, bine cotat, se zice, în SUA.

G.A. : Interesantã ordinea prioritãþilor, d-le Severin.

A.S. : Chiar dacã în ceea ce îl priveºte pe d-l Sergiu Celac, în sine, lucrurile ar
putea sã nu fie adevãrate ºi orientarea lui pro-sovieticã sã nu fie realã, cei care
au gândit formula se pare cã au gândit-o în aceastã ordine de prioritãþi. Asupra
acelora este interesant sã ne îndreptãm atenþia. Aceastã idee, întemeiatã sau nu,
a contat mult în „înlãturarea” d-lui Celac din fruntea MAE care s-a produs prin
nechemarea lui în guvernul format la 28 iunie 1990, dupã primele alegeri libere
din luna mai a aceluiaºi an.
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G.A. : Asta însemna cã atitudinea consideratã pro-sovieticã a d-lui Celac nu era
împãrtãºitã de principalii actori ai guvernului Roman.

A.S. : La acea datã, Petre Roman a fost de pãrere sã nu apelãm în continuare la
serviciile d-lui Celac, în calitate de ministru al Afacerilor Externe, întrucât ar face
o politicã prea personalã ºi ar avea o orientare pro-sovieticã. Auzind din partea
primului-ministru aceste opinii, nu am putut decât sã cred cã lucrurile stau aºa.
Cã d-l Celac era de departe un specialist mult superior lui Petre Roman în dome-
niul relaþiilor internaþionale, era vizibil. Cã din aceastã superioritate decurgea o
anumitã detaºare faþã de persoana primului-ministru, era iarãºi un lucru vizibil.
Cã primul-ministru suferea din aceastã cauzã, nu era încã vizibil, dar am dedus-o
din discuþiile pe care ulterior le-am avut cu Petre Roman când s-a conceput
structura ºi componenþa noului guvern. Ulterior, apropierea mea de domeniul
relaþiilor externe ºi de persoana d-lui Celac m-au fãcut sã privesc mult mai
sceptic aceste teze.

G.A. : Pânã în 1996 sau dupã 1996 ?

A.S. : ªi pânã în 1996 ºi dupã 1996. Ideea cã persoane ca Sergiu Celac sau Victor
Stãnculescu ar putea face o politicã personalã care sã meargã chiar împotriva
liderilor de atunci ai statului a dominat o serie întreagã de discuþii ºi analize ce
au avut loc în cercurile Puterii. Anumite declaraþii în sensul unei înclinaþii cãtre
un regim de autoritate pe care l-ar promova Victor Stãnculescu au creat emoþie.

În ceea ce-l priveºte pe Sergiu Celac, el a fost trimis în fruntea unei ambasade
pentru a se asigura calmarea presupuselor sale ambiþii de a face carierã în
politica româneascã – ºi nu în diplomaþia româneascã. Însã, din experienþa
directã pe care am avut-o în relaþiile cu Sergiu Celac, aceste susþineri nu par a se
confirma. În perioada în care a fost ministru de Externe, iar eu eram secretar de
stat pentru privatizare la Ministerul Economiei Naþionale, dar mai ales din
discuþiile pe care le-am avut când era ambasador la Londra ºi l-am întâlnit de
mai multe ori, în diverse ipostaze, apoi în perioada ministeriatului meu, mi-a
pãrut a fi unul dintre oamenii nu numai cei mai bine informaþi, dar ºi cei mai
dotaþi din punct de vedere intelectual pentru o analizã strategicã a politicii
externe româneºti. Un om care a încercat întotdeauna sã fie pragmatic, înainte
de orice altceva. Sã înþeleagã realitãþile în miºcare, sã dea idei de cele mai multe
ori neconformiste pentru a rãspunde problemelor cu care se confrunta þara pe
plan internaþional.

Nu întotdeauna este obligatoriu sã fii de acord cu ideile altora. Deci nici eu
nu am fost de acord întotdeauna cu ideile d-lui Celac. Dar am apreciat calitatea
lor, subtilitatea, analiza pe care ele se bazau ºi orientarea strategicã foarte
sofisticatã. Din acest punct de vedere, colaborarea mea cu Sergiu Celac, atunci
când eu am fost ministru de Externe, a fost exemplarã. Spun încã o datã : nu poþi
sã judeci un om doar prin prisma identitãþii de opinii pe care le-ai avea cu el.
Gândind : cu cât are pãreri mai diferite, cu atât este mai detestabil.
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Nu am sesizat niciodatã la dânsul o altã orientare decât aceea care sã fi fost,
în primul rând, pro-occidentalã ºi, în al doilea rând, perfect justificatã de încer-
carea de a servi interesele României. Ca gânditor, sã spunem, al politicii externe,
dupã pãrerea mea, Sergiu Celac este unul dintre cei mai importanþi diplomaþi pe
care îi avem în acest moment. Câteodatã ideile sale sunt prea cutezãtoare, în
sensul cã vor neapãrat sã fie ieºite din comun ºi din acest motiv riºti sã nu
nimereºti þinta.

Este foarte adevãrat cã activitatea pe care a depus-o de-a lungul atâtor ani ca
diplomat de carierã i-a diminuat, dupã pãrerea mea, o anumitã capacitate com-
bativã foarte necesarã omului politic. Nu cred cã Sergiu Celac are temperamentul
ºi datele unui om politic. Or, un ministru de Externe este obligat sã fie om
politic, pentru cã el face politicã externã ºi nu diplomaþie. Degeaba gândeºte
foarte bine lucrurile dacã nu are ºi abilitatea specificã omului politic de a le
pune în termenii adecvaþi promovãrii lor în concret.

G.A. : Aveþi de notat, în perioada mandatului d-lui Sergiu Celac, anumite acþiuni
de politicã externã ?

A.S. : Domnia sa a fost pentru foarte scurt timp ministru de Externe. Într-o
perioadã atât de scurtã, este foarte greu sã faci o realã politicã strategicã.

G.A. : Dar a fost ºi o perioadã foarte dinamicã. Extraordinar de dinamicã.

A.S. : Aºa este. Acest dinamism intrinsec perioadei vine sã compenseze ceva din
scurtimea ei. Pe de altã parte, în vremea aceea exista o schimbare de azimut,
o schimbare de orientare aproape obligatorie. Ceilalþi se repoziþionau faþã de
noi, nu atât noi ne repoziþionam faþã de ei. Trãsãturile fundamentale ale lui
Sergiu Celac, de diplomat de carierã ºi de analist, îl predispun spre administrarea
cu imaginaþie a unei realitãþi date, mai mult decât spre schimbarea acestei
realitãþi. Cãtre atitudinea de sfetnic privilegiat ºi nu cãtre atitudinea factorului
care decide.

O imagine mai intelectualã
a diplomaþiei româneºti în lume

G.A. : Ajungem la cel de-al doilea ministru de Externe, Adrian Nãstase, o per-
soanã cu o istorie destul de complicatã. Se ºtie cã a fost subiectul unui scandal
în perioada când era student la Facultatea de Drept, care planeazã asupra
imaginii sale politice. În ciuda acestui fapt, sau poate cine ºtie, datoritã acestui
fapt, a fost trimis, în anii ’80, la Institutul pentru Drepturile Omului din Norvegia,
condus atunci de o personalitate a dreptului internaþional, Asbjorn Eide. Cum a
fost cooptat în guvern ?

A.S. : Aºa cum vã spuneam, la data respectivã s-a dorit – dorinþa manifestã a lui
Petre Roman – ca ministrul de Externe în guvernul de dupã 28 iunie sã fie un
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om nou, altul decât Sergiu Celac. Desigur, pozele lui Celac alãturi de Ceauºescu
erau mereu invocate ca un handicap ce n-ar fi putut fi preluat de guvernul cu
faþã nouã de dupã luna mai 1990.

G.A. : În schimb, mandatul lui Adrian Nãstase urma sã se lege de semnarea
tratatului cu Uniunea Sovieticã.

A.S. : Foarte important pentru înþelegerea mandatului lui Adrian Nãstase este sã
ne amintim sau sã subliniem contextul în care el a intrat în guvernul Roman, în
iunie 1990, ca ministru al Afacerilor Externe urmându-i lui Sergiu Celac.

Pe vremea aceea eu am participat împreunã cu Anton Vãtãºescu ºi mai ales
cu Ioan Aurel Stoica ºi cu Eugen Dijmãrescu, la formarea, la structurarea acelui
guvern ºi chiar la ocuparea posturilor cu diverse persoane. Postul de ministru
de Externe a rãmas pânã târziu vacant pentru cã nu exista o persoanã care sã fie
agreatã. În ultimul moment s-a considerat – ºi aceasta cred cã a fost, de fapt sunt
sigur cã a fost ideea lui Petre Roman – cã ar fi bine sã punem pe cineva care sã
dea doar o imagine de tinereþe ºi care sã nu fie neapãrat un ministru de Externe
solid, urmând ca politica externã sã fie mai mult sau mai puþin de domeniul
primului-ministru. Acestea erau discuþii în cadrul grupului care s-a ocupat cu
formarea guvernului.

Aºa s-a ajuns la nominalizarea lui Adrian Nãstase care, în acel moment, printr-un
concurs de împrejurãri, ajunsese purtãtor de cuvânt al FSN. S-a gândit cã în felul
acesta se va da ºi o oarecare satisfacþie FSN, întrucât guvernul Roman nu era
format din prea multe personalitãþi venite din rândurile partidului de guver-
nãmânt. Cel mult erau independenþi care candidaserã pe listele FSN în alegeri,
dar personalitãþi FSN-iste propriu-zise nu prea erau în acel guvern. Aºa, repet,
s-a ajuns la Adrian Nãstase. Þin minte cã Adrian Nãstase însuºi a fost speriat, sau
emoþionat sã spunem, la perspectiva intrãrii sale în guvern pe o asemenea
funcþie. Desigur, ca jurist, lucrase în domeniul dreptului internaþional public,
avusese întotdeauna preocupãri privind cercetarea în aceastã privinþã, deci avea
o sumã întreagã de cunoºtinþe care l-ar fi putut recomanda. Dar nu avea expe-
rienþã diplomaticã propriu-zisã sau experienþã de politicã externã suficientã
pentru ca persoana sa sã se impunã ca un candidat natural pentru o asemenea
funcþie. Acest episod pe care l-am relatat nu foarte pe larg, dar nici foarte succint,
este deosebit de important pentru a se înþelege ceea ce a fãcut în continuare
Adrian Nãstase. El a pornit cu handicapul cã Petre Roman vroia la Ministerul
Afacerilor Externe un fel de ministru-marionetã, care sã-i îngãduie lui, primului-
-ministru, sã aibã un cuvânt esenþial de spus acolo. Asta în condiþiile în care
preºedintelui Ion Iliescu nici nu-i trecea prin cap cã nu el va fi acela care sã
decidã în chestiunile de politicã externã. Între aceºti doi poli se situa Adrian
Nãstase, ajuns absolut pe nepregãtite în poziþia de ºef al diplomaþiei româneºti.
De aici oscilaþiile lui permanente între primul-ministru ºi ºeful statului, încercarea
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de a supravieþui, în special în condiþiile în care cei doi, pe mãsurã ce timpul
trecea, au intrat mai întâi într-o stare de concurenþã care s-a transformat apoi în
rivalitate, spre a se termina în inamiciþie. Mai trebuie sã spunem cã Adrian
Nãstase era, în anul 1990, un alt personaj decât în 2000, ca abilitate politicã ºi ca
aptitudine de a-ºi crea susþinere.

A.G. : ªi mai ales ca imagine de sine.

A.S. : Exact. Pornind de la imaginea de sine. Din cauzele amintite, el a avut o
imagine mai bunã ca ministru de Externe decât imediat dupã aceea, când a
apãrut în public ºi s-a constatat cã nu era un om politic redutabil. Cã încã nu
avea orientare politicã limpede ºi nu reuºea sã degajeze o strategie politicã
precisã. Timpul a trecut ºi astãzi Adrian Nãstase este, dupã pãrerea mea, un om
politic format. Atunci, însã, era altfel.

Pornind de la aceste observaþii, ºi dupã experienþa avutã trecând prin Ministerul
Afacerilor Externe, îmi dau seama cã prin prisma contribuþiilor într-adevãr
personale ale lui Adrian Nãstase, atunci când s-a aflat la conducerea Ministerului
Afacerilor Externe, mandatul sãu ar putea fi caracterizat ca un mandat iluminist-
-intelectualist. Iniþiativele lui personale, cele care au venit efectiv de la el, au
fost mai ales de naturã culturalã, ºtiinþificã : Institutul Român pentru Drepturile
Omului, Institutul Român de Studii Internaþionale, Fundaþia Titulescu. Vezi ºi
aducerea osemintelor lui Titulescu în þarã, amplasarea statuii lui Titulescu în faþa
Ministerului Afacerilor Externe. Este corect s-o spun, doar atunci când am fost
ministru de Externe mi-am dat seama cã Adrian Nãstase este, totuºi, cel care a
deschis porþile pentru tineret în minister. Ce fel de tineret, cu ce pregãtire, este
o altã chestiune. Însã el a organizat o serie întreagã de cursuri ºi apoi de
concursuri pentru intrarea unui val important de tineri în MAE. Ei nu au avut de
jucat un rol important în minister ºi nici nu au fost formaþi în spiritul unei noi
concepþii asupra diplomaþiei, dar venirea lor a reprezentat oricum o înnoire.

Acestea þin de o imagine mai intelectualã a diplomaþiei româneºti în lume.
Care a fost strategia, însã, de politicã externã, în acel moment ? Eu cred cã
dincolo de efuziunile prooccidentale ale ministrului de Externe din acel timp,
politica externã a fost proiectatã de cãtre preºedinte. În al doilea rând, ea a fost
influenþatã de guvern, de cãtre alte centre de putere din guvern. Unul dintre
aceste centre a fost chiar Consiliul pentru Reformã pe care l-am condus eu.
Petre Roman a intervenit punctual, aºa cum o face întotdeauna, fãrã sã aibã o
strategie ºi fãrã sã aibã capacitatea de a urmãri un parcurs foarte limpede. A
intervenit fie sub imperiul unor interese sau convingeri personale de moment,
fie sub imperiul unor impresii ºi al unor emoþii, de asemenea de moment.

Ajungem în felul acesta la tratatul cu URSS. Dacã memoria nu mã înºalã, a fost
unul dintre momentele de politicã externã cele mai importante din acea perioadã.
Nu am zis singurul, ci unul dintre ele. Desigur cã în perioada mandatului lui
Adrian Nãstase au fost ºi alte evenimente semnificative. Atunci s-a pus capãt
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Tratatului de la Varºovia, atunci a fost desfiinþat CAER dar, dupã pãrerea mea,
România a urmat atunci curentul internaþional pe care nu-l putea evita.

G.A. : Decizii adoptate la nivel geopolitic.

A.S. : ªi România le-a urmat, zic eu, fãrã crâcnire, dar ºi fãrã o contribuþie origi-
nalã. La un moment dat, nouã ni se sugera, în special din Franþa, sã menþinem
anumite structuri ale CAER, nu în sensul vechi al organizaþiei, dar în sensul
pãstrãrii avantajelor care decurgeau din complementaritatea unor economii
naþionale ºi din existenþa unei pieþe comune a þãrilor din Europa Centralã.
România a venit cu un foarte redus aport de originalitate în prelucrarea acestei
idei. A preferat ca, dimpotrivã, sã se încadreze în curentul principal susþinut de
statele de la Viºegrad ºi a aderat la ideea desfiinþãrii fãrã nici un fel de acte
tranzitorii a CAER. Pãrerea mea este cã atunci au existat ºi alte ocazii importante,
mã gândesc inclusiv la posibilitatea de a asocia România la structuri de tip
Viºegrad. Fie nu s-a dorit, fie nu s-a ºtiut, cert este cã România a rãmas în afara
unor astfel de parteneriate, ceea ce dupã pãrerea mea nu a fost bine.

Evenimente importante atunci au fost legate de poziþia României faþã de
Republica Moldova. Opinia mea este aceea cã în contextul discuþiilor foarte
aprinse ºi foarte consistente care se purtau în legãturã cu anularea, nu numai în
sens metaforic, a Pactului Ribbentrop-Molotov, dar ºi pentru aplicarea cu ade-
vãrat a principiului restitutio in integrum, care înseamnã juridic punerea celor
afectaþi în situaþia anterioarã actului anulat ºi în condiþiile în care preºedintele
URSS, Mihail Gorbaciov, urmat de Sovietul Suprem al URSS, declarase ca nul
ab initio respectivul Pact, România ar fi putut avea o atitudine mai activã ºi ar fi
putut sã cearã acelaºi regim care, în cele din urmã, a fost aplicat Þãrilor Baltice.

Aici, însã, iarãºi îmi dau seama cã elanurile intelectuale ale lui Adrian Nãstase
nu au contat mult ºi înclinaþiile lui oarecum romantice au cântãrit mai puþin faþã
de ceea ce s-a decis ºi s-a proiectat pe acest subiect – subiectul Moldova – la
Palatul Cotroceni. Soluþiile care s-au adoptat la momentul respectiv au fost,
totuºi, concepute într-un context internaþional, în afara graniþelor României.
România ar fi putut influenþa, poate, acele soluþii finale, însã ea a fost inertã
exact atunci când ar fi trebuit sã fie activã. A lipsit la întâlnirea cu istoria.

Tratatul cu URSS a fost, în schimb, în mare mãsurã, o iniþiativã internã. Cred
cã, în sine, aceastã iniþiativã nu poate fi criticatã, pentru cã era normal ca punând
baze noi în relaþiile României cu Occidentul european sau transatlantic, sã se
stabileascã un tip de relaþii noi ºi cu ceea ce pe vremea aceea încã mai era URSS.
Sigur cã aici este ºi o problemã de intuiþie ºi este greu de dat un premiu pentru
intuiþia celor care au parafat tratatul cu câteva zile înainte de dispariþia URSS.
Însã, dincolo de aceste critici þinând de intuiþie, tratatul a fost încheiat ºi fãrã o
viziune clarã a obiectivelor strategice pe care România ºi le propunea, a viitorului
URSS ºi a naturii pe care relaþiile dintre România ºi vecinul sãu de la Rãsãrit
trebuiau sã o aibã chiar ºi în situaþia în care URSS ar fi supravieþuit. Gãsim în
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acest tratat o anume ambiguitate care ori de câte ori am adoptat-o în istorie, nu
ne-a fãcut decât necazuri. Ne-a transformat într-un partener dubios, îndoielnic
în raporturile cu absolut toatã lumea. Acel tratat nu era de naturã nici sã menajeze
orgoliile URSS în destrãmare, nici sã dea asigurãrile pe care obligatoriu trebuia
sã le dãm celor pe care ni-i doream aliaþi : democraþiile consolidate din Europa
Occidentalã ºi din America.

Îmi este destul de clar cã în privinþa acestui tratat Adrian Nãstase a avut de
urmat directivele pe care le-a primit. A încercat sã scape din ciocnirea care se
proiecta între preºedinþie ºi guvern ºi sã navigheze printre stânci, prin ape tulburi
ºi frãmântate. Dar, pe de altã parte, cred cã a avut ºi ambiþia de a realiza un act
de drept internaþional foarte important, un act istoric. Poate din cauza aceasta a
grãbit lucrurile mai mult decât ar fi fost cazul.

G.A. : Sã vã povestesc un lucru care mi se pare interesant. Se întâmpla exact în
zilele în care se desfãºura puciul de la Moscova. Nu se ºtia care va fi rezultatul.
Atunci a venit la Bucureºti Liviu Bota, diplomatul român care luase poziþie împo-
triva regimului Ceauºescu în timp ce se afla în Occident, la sfârºitul anilor ’80. El
a sugerat o întâlnire la care sã fiu prezent ºi eu. Am fost invitat la o masã cu
puþine persoane, gazdã fiind Adrian Nãstase ºi purtãtorul de cuvânt al pre-
ºedinþiei, d-l Traian Chebeleu. A urmat o discuþie politicoasã, de micã reuniune.
La un moment dat, s-a întâmplat ceva care a surprins, cred, pe toatã lumea.
Adrian Nãstase a luat cuvântul de faþã cu toþi, de faþã ºi cu Liviu Bota, de faþã ºi
cu mine, spunând : „Sunt unii care aºteaptã cu mult interes ce se va întâmpla la
Moscova, pregãtindu-se de schimbãri. Cineva chiar de la aceastã masã ar dori sã
devinã noul ministru de Externe al României”.

Evident, se referea la Chebeleu care era chiar în faþa mea. Avea o figurã
neagrã, sau neagrã e prea mult spus, era cenuºie, în orice caz, crispatã de acest
comentariu. Asta reflecta o luptã de putere în grupul celor care decideau politica
externã atunci când la Moscova se decidea între o direcþie democraticã de tip
Elþîn ºi o revanºã comunistã. Cum vedeþi, acum, semnificaþia unui astfel de
eveniment pentru relaþiile Nãstase–Chebeleu–Preºedinþie.

A.S. : Sugestia era cã Traian Chebeleu ar fi fost de partea puciºtilor ?

G.A. : Dacã ar fi venit puciºtii la putere, putea deveni noul ministru de Externe
al României. Chebeleu ar fi fost expresia acelui grup interesat în succesul
puciºtilor.

A.S. : Mi-e greu sã vorbesc despre aceste lucruri fãrã sã fac speculaþii. Nu am
avut niciodatã sentimentul cã d-l Chebeleu ar fi avut în vedere postul de ministru
de Externe. Pe de altã parte, ºtiu cã relaþia lui Adrian Nãstase cu Traian Chebeleu
a fost întotdeauna foarte bunã. Nãstase îl aprecia pe Traian Chebeleu. Atunci
când am devenit ministru de Externe, Adrian Nãstase mi l-a recomandat cu
mare cãldurã.
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Interesantã mi se pare din ce spuneþi atitudinea pe care Nãstase o lãsa sã se
înþeleagã : de distanþare faþã de puciºti. Este ceea ce d-l Nãstase încerca sã
sugereze. Eu nu pot sã nu recunosc, l-am criticat sever pe Adrian Nãstase pentru
diversele acte de politicã externã pe care le-a patronat ºi pentru diverse atitudini
de politicã externã pe care le-a avut. Însã, cu timpul, mi-am dat seama cã, de
fapt, explicaþia care se putea da – iar ceea ce spuneþi îmi confirmã pãrerea – era
cã Adrian Nãstase a fost obligat, nefiind susþinut, nefiind puternic, sã oscileze în
permanenþã între mai multe fronturi. Din cauza aceasta a rãmas mereu într-o stare
de ambiguitate. Eu am crezut în perioada anilor ’93-’96 cã Teodor Meleºcanu a
fost un ministru de Externe mai bun decât Adrian Nãstase. Când am ajuns
ministru de Externe ºi am vãzut lucrurile din interior, mi-am revizuit pãrerea.

Însã în politicã nu eºti judecat pentru intenþiile tale, pentru lucrãrile tale de
sertar ºi pentru simpatiile tale tainice sau pe care le mãrturiseºti prietenilor ºi
familiei. Ci eºti judecat dupã rezultate. Pentru faptele palpabile, cele care produc
efecte reale. Or, din acest punct de vedere, în acea perioadã de imense transfor-
mãri, lipsa de putere politicã ºi de experienþã ºi chiar de încredere în sine ale lui
Adrian Nãstase nu i-au permis sã lase în istoria politicii externe acele urme care
probabil corespundeau datelor personale sau opþiunilor sale secrete.

Nu crede în ceea ce spune dar dã rãspunsul care ºtie
cã este plãcut celui care întreabã

G.A. : În timpul mandatului lui Teodor Meleºcanu a avut loc, în sfârºit, aderarea
României la Consiliul Europei. Unii o numesc un succes. Eu aº spune cã accep-
tarea României în 1993 indicã insuccesul întârzierii considerabile a includerii
þãrii noastre în aceastã organizaþie pan-europeanã. S-a depus, de asemenea,
cererea de aderare la Uniunea Europeanã. Dar o mulþime de evoluþii în rapor-
turile externe ale României erau contrare principiilor integrãrii. Mã refer la
crearea unor tensiuni în relaþiile cu Republica Moldova ; mã refer la eºecul
semnãrii tratatului cu Ungaria, în 1995, invocându-se pericole artificiale ºi ºtiute
a fi artificiale ; la relaþiile cu RF Iugoslavia care urmau o linie divergentã de
politica UE ; la pasul pe loc în relaþiile cu Ucraina – aici am folosit un eufemism.
Toate acestea urmau o logicã contrarã aºteptãrilor Bruxelului ºi ale celorlalte
capitale europene. Iatã câteva teme pentru a vã invita sã comentaþi politica
externã româneascã sub Teodor Meleºcanu.

A.S. : Poate cã ar merita sã începem prin a sublinia cã d-l Meleºcanu a fost cel
mai longeviv ministru de Externe de pânã în acest moment în istoria post-
-decembristã a României. Este singurul care a avut privilegiul – ºi spun în
cunoºtinþã de cauzã, „privilegiul” – de a ocupa funcþia de ministru al Afacerilor
Externe ºi ministru de stat pentru o perioadã de patru ani. Adrian Nãstase a fost
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ministru de Externe circa doi ani ºi ceva, în mai multe guverne. Eu am fost
pentru un an, Andrei Pleºu pentru circa doi ani, iar Sergiu Celac pentru apro-
ximativ ºase luni. Durata în care exerciþi o anumitã funcþie are, totuºi, o serioasã
semnificaþie : ai timp mai mult la dispoziþie, poþi face mai multe. Desigur, sunt
unii care fac multe în timp scurt, însã nu poþi sã consolidezi ceea ce ai fãcut. Aºa
încât existã un avantaj în a exercita o funcþie pentru o duratã mai lungã. Din
perspectiva aceasta, lipsa de rezultate a mandatului de politicã externã al d-lui
Meleºcanu trebuie vãzutã ca având ºi o circumstanþã agravantã.

G.A. : Lipsa de rezultate sau contra-rezultatele ?

A.S. : Sau contra-rezultatele. Desigur, ca sã îi dãm ºi o circumstanþã atenuantã pe
care a invocat-o de foarte multe ori, trebuie sã spunem cã Teodor Meleºcanu, în
perioada în care a fost ministru de Externe, nu a fãcut parte ºi nu a îndeplinit o
funcþie de conducere într-un partid politic ºi din aceastã cauzã a fost lipsit de
suportul politic necesar unor fapte importante. I-a lipsit suportul necesar pentru
a realiza proiecte majore ºi de curaj. Dar tot atât de bine se poate spune, din tot
ceea ce ºtim la ora actualã, cã ºi dacã ar fi avut un asemenea sprijin politic i-ar
fi lipsit proiectele importante ºi de curaj pe care sã le realizeze. El nu are nici
harul, nici gustul de a le concepe.

Puþinã lume ºtie – mi-am dat seama de acest lucru de abia dupã ce am devenit
eu însumi ministru al Afacerilor Externe – faptul cã d-l Meleºcanu nu este în
genere preocupat de definirea unor proiecte ample. El nu are nici viziunea, nici
temeritatea de a concepe o politicã externã conformã intereselor celor mai înalte
ale României din acest moment.

G.A. : Dacã nu a avut proiecte de politicã externã – cam asta se înþelege din ceea
ce spuneþi – înseamnã cã dânsul nu a fãcut decât sã gestioneze ceva. Ce a
gestionat ?

A.S. : El a gestionat o situaþie care evolua sub impulsul natural al unor eve-
nimente colaterale politicii externe. Tot timpul d-l Meleºcanu ºi diplomaþii din
Ministerul de Externe au reclamat acest lucru. Tot timpul foloseau formula lui
Titulescu : „Daþi-mi o bunã politicã internã ºi vã voi da o bunã politicã externã”.
Aceastã formulã este o formulã valabilã pânã la un punct. Nici Titulescu nu a
absolutizat-o ºi nimeni nu ar face-o. D-l Meleºcanu însã a absolutizat-o, fiindcã
pentru dânsul era cea mai bunã scuzã spre a justifica ce nu face. ªi nefãcând
nimic, pentru cã lumea evolueazã, noi n-am reuºit nici mãcar sã rãmânem pe
loc, ci am rãmas în urmã, am involuat. Dânsul ºi-a conceput prezenþa în fruntea
diplomaþiei româneºti ca pe un act de gestiune mãruntã în care erau valabile
formulele pe care uneori le auzeam pe timpul lui Ceauºescu : „Noi participãm,
dar nu ne amestecãm ; noi reacþionãm, dar nu acþionãm  ; noi urmãm calea
majoritãþii deoarece orice cãruþã este bunã pentru a te sui în ea, dacã ajunge
prima la destinaþie”.
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Or, dupã pãrerea mea, ca sã folosesc aceeaºi metaforã, nu orice cãruþã era
bunã pentru noi, ci doar aceea care transporta cu sine valori, principii de naturã
sã rãspundã aspiraþiilor pe care le are România. O cãruþã care merge pe un
drum ducând spre o destinaþie anume ºi nu spre orice destinaþie. Nu sã ajungem
primii la orice destinaþie ; important era sã ajungem la o anumitã destinaþie.

Am fost surprins atunci când am ajuns în Ministerul Afacerilor Externe ºi
m-am apropiat de diplomaþii români, sã constat cã cea mai proastã impresie pe
care o fãcuse un ministru de Externe dupã 25 decembrie 1989 ºi pânã la venirea
mea în fruntea Ministerului de Externe o lãsase singurul ministru care provenea
100% din interiorul diplomaþiei româneºti, respectiv Teodor Meleºcanu. Eu nu îl
acuz acum. ci pur ºi simplu atest o realitate. Diplomaþii români, în marea lor
majoritate, au apreciat cã pânã la acea datã, deci pânã în decembrie 1996,
ministrul care a fãcut cel mai puþin pentru politica noastrã externã a fost Teodor
Meleºcanu. Din prudenþã, din lipsã de preocupare ºi din lipsã de viziune.

G.A. : Concret, ce a însemnat gestiunea lui ? El nu putea sã gestioneze decât
ceea ce avea pe masã. Avea de gestionat relaþia cu vecinii ºi câteva teme
multilaterale : Consiliul Europei, Uniunea Europeanã, Alianþa Nord-Atlanticã.
Într-o perioada importantã a mandatului sãu România participa la embargoul
impus Iugoslaviei83. Atunci au avut loc iniþiative ale MAE faþã de R.F. Iugoslavia
care, dupã informaþiile mele, au contrariat partenerii occidentali.

A.S. : Fiecare om lucreazã acolo unde este pus sã lucreze în conformitate cu
ceea ce este el însuºi. Relaþia cu vecinii nu a fost o temã în timpul ministeriatului
Meleºcanu. Era mult mai à la mode, ca sã spunem aºa, mult mai spectaculos sã
consideri cã unicul tãu interlocutor este America, superputerea mondialã.

G.A. : Deci, spuneþi : Teodor Meleºcanu nu realiza importanþa relaþiilor cu vecinii
pentru plasarea României în ansamblul relaþiilor internaþionale.

A.S. : Absolut84 ! Pentru cã ideea era : unde dã poza mea mai bine ? Unde dã mai
bine la emisiunile de ºtiri ? Alãturi de László Kovács, sã spunem, alãturi de nu
mai ºtiu cine era ministru de Externe în Moldova sau în Ucraina, sau alãturi de
Warren Christopher85 ? Chiar dacã Warren Christopher nu te primeºte sau nu se

83. Încãlcat, cum aratã dezvãluirile de dupã 1997, dar mai ales investigaþiile de la jumãtatea
anului 2000, sub oblãduirea celor mai înalþi demnitari ai statului român, incluzându-l pe
Teodor Meleºcanu.

84. Ministerul Afacerilor Externe primise de la Centrul de Studii Internaþionale mai multe mate-
riale asupra principiilor politicii externe ale României faþã de vecini ºi asupra modului în
care România era chematã sã trateze chestiunea minoritãþilor naþionale ºi a frontierelor, ca
o condiþie a integrãrii europene ºi euro-atlantice. (În afarã de Punctele de vedere ale Centrului
de Studii Internaþionale, vezi seria de articole din revista Centrului, Studii Internaþionale
nr. 1 ºi nr. 2.) În atitudinea lor, ca ºi în multe din argumentele lor, ele urmau ceea ce a
devenit politicã externã a României în perioada mandatului lui Adrian Severin.

85. Secretarul de stat american de atunci.
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uitã la tine, dar tu eºti prin preajmã, în camera de luat vederi se poate vedea ºi
chipul tãu trecând pe acolo. Apoi, nimeni nu se preocupa ce se discutã cu
Warren Christopher, cu ce te duci la Warren Christopher… Sau cu ce te duci în
America, în Franþa, în Germania ? Important e sã fii fotografiat.

Desigur cã ei fiind oameni politicoºi, chiar dacã foarte ocupaþi, de primit ne
mai primeau, dar nimic nu avansa. Ar fi fost nevoie de viziune ºi de fapte. Nu te
puteai duce cu o simplã declaraþie de dragoste cântatã precum cântau îndrãgos-
tiþii altãdatã cu chitara sub balconul iubitei. Eventual, angajând câte un Figaro sã
facã aceastã operaþiune pentru ei. Or, asta a fost politica externã care s-a dus în
perioada aceea la nivelul conducerii Ministerului de Externe. Aº putea s-o
numesc „o politicã de Figaro”. Multe idei spectaculoase, dar spectaculoase în
plan superficial, în plan propagandistic.

Tot aºa, din aceeaºi perspectivã s-a abordat ºi poziþia faþã de vecini. N-a
existat o strategie, o conºtientizare a importanþei politicii faþã de vecini. A existat,
însã, sentimentul cã patriotismul dã bine ºi cã sublinierea raporturilor de frãþie-
tate cu Republica Moldova, evident de pe poziþia fratelui mai mare, ar putea sã
creeze simpatii pe plan intern. Am adoptat o asemenea poziþie, cu rezultatul cã
s-a blocat relaþia „româno-moldoveanã”. Românofobia în Republica Moldova,
regretabilã, condamnabilã desigur, spuneþi-i cum vreþi, nedreaptã, este rezultatul
politicii duse în timpul ministeriatului Meleºcanu86.

Le fel, starea de neîncredere pe care am moºtenit-o în relaþiile româno-
-maghiare, cu vecinul nostru cel mai important din toate punctele de vedere.
Aceasta este o altã moºtenire a ministeriatului Meleºcanu. Declaraþia privind
emascularea Recomandãrii 1201 în tratatul cu Ungaria era efectiv o altã formulã
ºmechereascã pregãtitã la minister, de naturã a nemulþumi pe toatã lumea. Este
interesant cã în toatã acea perioadã d-l Meleºcanu lãsa sã se înþeleagã – în
anumite cercuri din þarã, dar mai ales în strãinãtate – cã nu poate face mai mult
în chestiunea tratatului cu Ungaria pentru cã ar fi oprit de Ion Iliescu. Ceea ce
nu era absolut deloc adevãrat. D-l Meleºcanu nu facea mai mult pentru cã
nu voia sã facã mai mult. Doar dacã ar fi vrut am fi putut eventual constata
cã Ion Iliescu îl blocheazã. Din ce motiv nu s-a încercat sã se facã mai mult din
partea Ministerului Afacerilor Externe ? Din motive demagogice. Nu cred cã
d-l Meleºcanu ar fi un anti-maghiar sau un naþionalist extremist. Nici vorbã de
aºa ceva ! Dupã cum fumeazã trabucul îþi dai seama cã nu este un naþionalist.
Dar reþinerea lui era un mod de a câºtiga simpatii facile.

Îmi aduc aminte de un lucru interesant pe care un ministru de Externe dintr-o
þarã vecinã, nu spun care, mi l-a povestit. Fiind în cãlãtorie în Statele Unite, s-a
întâlnit, la o masã, cu mai mulþi diplomaþi americani ºi miniºtri de Externe care

86. Severin se referã, evident, la românofobia circumstanþialã, manifestatã în raporturile
politice moldovene la câtva timp dupã declararea independenþei Republicii Moldova, nu
la mentalitatea românofobã cu tradiþie, politicã de stat în perioadele rusã ºi apoi sovieticã.
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se aflau la Washington. Tocmai atunci se schimbase guvernul în România, iar eu
devenisem noul ministru de Externe. La masa respectivã i s-a pus acestui foarte
respectat ministru de Externe întrebarea : ce pãrere are despre mine ºi ce pãrere
are despre d-l Meleºcanu ? Cum ne-ar putea compara ? Ministrul întrebat a dat
urmãtorul rãspuns pe care, repet, îl ºtiu chiar din gura lui. A spus : „Dacã le pui
o întrebare, amândoi rãspund la fel. Diferenþa este cã Severin crede în ceea ce
spune, în timp ce Meleºcanu nu crede în ceea ce spune, dar dã rãspunsul care
ºtie cã este plãcut celui care întreabã”.

Socotesc cã acest rãspuns, aceastã apreciere a fost extrem de corectã, cel
puþin în ceea ce-l priveºte pe d-l Meleºcanu. D-l Meleºcanu dã rãspunsuri politic
corecte la absolut toate întrebãrile, dar pur ºi simplu cred cã nu-i pasã de ceea
ce urmeazã sã se facã în lumina acestor rãspunsuri. Nici mãcar n-aº crede cã
este duplicitar în sensul cã spune ce trebuie ºi face ce nu trebuie. Pur ºi simplu
nu-i pasã de ceea ce se face. Îi pasã doar ca, dând rãspunsurile care-i fac plãcere
fiecãrui interlocutor, sã câºtige popularitate. Iar mai departe preferã sã lase
lucrurile la voia întâmplãrii, tocmai pentru ca sã nu supere prin faptele pe care
le-ar comite.

Dacã unii îl întreabã : „Domnule, dar cum e posibil ca dumneata sã ne fi spus
una ºi nimic sã nu se fi fãcut ?”, atunci imediat gãseºte sã dea vina pe câte un
factor de blocaj. Care, chipurile, nu i-a permis sã ducã la capãt ceea ce afirmase.

Sunt de acord cu ceea ce aþi spus, cã este probabil încã mai condamnabil
faptul cã tratatul cu Ungaria nu s-a semnat atunci, în primãvara anului1995, când
am fi avut cele mai mari câºtiguri din încheierea lui, ºtiind cã nu se ascunde nici
un fel de pericol în semnarea lui. Aceasta ar putea sã fie, mã rog, mutatis
mutandis, diferenþa dintre omorul din culpã ºi omorul cu premeditare, ori dintre
omorul simplu ºi cel deosebit de grav.

Un alt episod pe care nu-l cunoaºte foarte multã lume : Meleºcanu s-a opus
demersurilor ca România sã devinã preºedintele în exerciþiu al OSCE. Noi aveam
posibilitatea cu mai mulþi ani înainte sã candidãm la aceastã funcþie. Aveam ºi
ºanse mari sã o obþinem. Am fi fost avantajaþi dacã am fi ajuns înainte acolo,
pentru cã fundaþiile noii Europe s-au pus în anii ’90, nu în anul 2000. În anul
2000 ºi în anii urmãtori sunt alte lucruri care se vor face. În anii aceºtia vom
avea mai curând de rezolvat o sumã întreagã de crize care sunt rãspândite
pretutindeni pe harta Europei. Marile concepþii, marile decizii privind arhitectura
europeanã s-au luat în anii ’90. Or, ar fi fost foarte bine ca în acei ani România
sã deþinã o funcþie importantã în conducerea OSCE ºi sã poatã influenþa marile
decizii de pe aceastã funcþie. Nu s-a întâmplat. De ce de fiecare datã când
diplomaþii din Ministerul Afacerilor Externe veneau cu propuneri în acest sens
d-l Meleºcanu le îndepãrta ? Pentru cã nu putea sã creeze o strategie, care
evident, ca orice strategie nouã, incumbã riscuri, implicã responsabilitãþi.

G.A. : Chiar dacã doar ca gestionar, d-l Meleºcanu era totuºi obligat sã finalizeze
proiectele care erau în facere, ca sã spun aºa. Unul dintre ele era acceptarea
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României ca membru deplin al Consiliului Europei. Dupã cum ºtim, România a
cãpãtat acest statut de abia în toamna anului 1993. Foarte târziu, cu câteva luni
înainte de aderarea unei þãri precum Rusia. Asupra acestui subiect, poate, vom
reveni, discutând mai pe larg relaþia României cu Consiliul Europei. Apoi, în
anul 1995, ministerul condus de d-l Meleºcanu depunea cererea de aderare la
UE. Aþi observat vreo anumitã construcþie conceptualã a MAE privind aderarea
la Uniune ? Aveþi de dat nume în sensul acesta ?

A.S. : Eu cred cã alura sportivã a d-lui Meleºcanu reflectã ºi un anume mod de
abordare a raporturilor internaþionale. Aceste raporturi erau vãzute – ºi cred
cã ºi azi le vede la fel – ca o participare la olimpiadã, ca un ritual olimpic :
ne ducem, ne întrecem, unii dintre participanþi iau cupa, iau medalii, ºi în
felul acesta ne bucurãm ºi noi de aplauzele tribunei. Important este sã participi,
nu sã câºtigi.

Spiritul olimpic este foarte frumos, întrecerile sportive sunt lãudabile ºi spiritul
sportiv trebuie menþinut. Numai cã politica este mai mult decât atât. Politica nu
este numai o procedurã. Politica este, în primul rând, o definire a þintelor. Politica
este o definire a strategiilor. Sigur, aceste strategii se aplicã prin intermediul
anumitor proceduri pe care trebuie sã le stãpânim ºi sã le folosim cu mare
abilitate. Dacã totul se rezumã însã la formã, nu vei avea nici un fel de succes
decât acela de a crede cã poþi cândva sã iei ºi medalia olimpicã. Însã medalia nu
o iau cei care ºtiu bine cum se pun numerele pe tricouri ºi cum sã te aºezi în
poziþia de start, ci aceia care se antreneazã efectiv ºi au o gândire asupra cursei,
o gândire tacticã ºi strategicã, o gândire asupra programului de antrenament ºi
de curse.

Or, cred cã la modul acesta s-a pus ºi problema cererii noastre de aderare la
UE. Era o modã. Partidele politice spuneau cã e bine sã fie aºa ; Europa însãºi
sugera cã ea trebuie sã cuprindã toate þãrile continentului ºi, prin urmare, nimeni
nu putea sã rãmânã pe afarã. Atunci s-a spus  : haide, e bine sã dãm românilor
speranþa cã duminica urmãtoare vor vedea un alt meci în care noi o sã fim pe
teren ºi, cu puþin noroc, dacã suntem isteþi, o sã culegem aplauzele publicului.

Eu unul eram dintre cei care nu-ºi explicau de ce nu s-a fãcut mai devreme
acest gest. În momentul în care am semnat ºi am ratificat tratatul de asociere,
ceea ce s-a întâmplat la începutul lui 1993, noi puteam sã trecem imediat la
etapa urmãtoare ºi sã facem cererea de aderare. Or, s-a aºteptat cel puþin doi ani
de zile, fãrã sã înþeleg de ce, fãrã ca mãcar sã ne pregãtim. Fãrã ca sã ne antrenãm
mãcar pe marginea terenului.

G.A. : Aþi spus „de ce ?”. Vã ofer o posibilã explicaþie. Posibilitatea formalã a
aderãrii avea ca garniturã obligatorie condiþiile, standardele pe care þãrile preten-
dente trebuiau sã le respecte. Uniunea Europeanã lansase, dupã 1993, Pactul
Balladur care impunea þãrilor candidate neutralizarea celor douã mari surse de
instabilitate : situaþia nemulþumitoare a minoritãþilor naþionale ºi încercãrile de
modificare a frontierelor. În 1994, MAE român a elaborat materiale care au format
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baza unui Memorandum adresat parlamentarilor privind pactul Balladur. Surpriza
noastrã, a celor care am deschis Memorandumul adresat Departamentului de
Relaþii Externe al Camerei Deputaþilor, a fost sã vedem un document critic ºi, pe
mari porþiuni, diletant. În plus, documentul oferea câteva copii ale unor materiale
din presa internaþionalã, selectate dintre cele care exprimau o opinie negativã.
Imaginea oferitã de cãtre Departament ºi, de fapt de cãtre MAE87, parlamen-
tarului român, privind proiectul Uniunii Europene era pronunþat negativã.

Un astfel de document vãdind, repet, o reticenþã aproape agresivã la planurile
Uniunii Europene, nu se putea face fãrã supervizarea directã a ministrului
Afacerilor Externe, deci a lui Teodor Meleºcanu. ªi atunci, cum sã-l vedem pe
Teodor Meleºcanu grãbindu-se sã depunã cererea de aderare a României la
Uniunea Europeanã ?

A.S. : La întrebarea pe care am pus-o, de ce s-a aºteptat pânã în 1995, chiar
d-strã aþi dat rãspunsul. S-a aºteptat pânã în 1995 pentru cã, în principiu, noi ne
gândeam cã n-ar fi rãu sã fie bine ºi sã intrãm în Uniunea Europeanã, dar
pãstrând – d-l Meleºcanu a apãrat cu brio aceastã concepþie – mentalitatea
timpurilor în care eram membri CAER sau ai Pactului de la Varºovia. Noi parti-
cipam la activitatea organizaþiilor internaþionale cu speranþa ºi cu unicul obiectiv
de a-i pãcãli pe ceilalþi membri ºi nu cu gândul de a construi, de a realiza
împreunã un proiect comun.

G.A. : De a ne asuma statutul decurgând din participarea noastrã la o comunitate
de valori.

A.S. : Asumându-ne, în felul acesta, statutul organizaþiei respective. Dacã aceastã
atitudine a avut justificãri în perioada comunismului real, în perioada bipola-
rismului ºi a existenþei puternicului control al blocului sovietic asupra þãrilor
membre, dupã 1990 o asemenea mentalitate s-a dovedit fatalã. Ea a subminat
ºansele noastre de a realiza integrarea europeanã ºi euro-atlanticã de care
România are absolutã nevoie.

G.A. : Ajungem la tema gestionãrii proiectului de integrare euro-atlanticã. Dupã
câte cunosc, decizia americanã privind extinderea NATO a fost luatã – corec-
taþi-mã dacã greºesc – prin iarna anului 1993-1994. Solicitãrile care s-au exprimat
încã din 1990, apelurile pentru extinderea Alianþei, venite mai ales din partea
þãrilor din Europa Centralã, au fost îmbrãþiºate de-abia atunci de cãtre Statele
Unite. Care au fost atitudinile MAE, pe vremea ministeriatului Teodor Meleºcanu,
în privinþa integrãrii României în comunitatea euro-atlanticã ?

A.S. : Trebuie sã previn pe cei care citesc cã eu nu trag niºte concluzii în urma
unei investigaþii riguroase. Însã ceea ce mi se pare absolut clar este faptul

87. Faptul cã Memorandumul sintetiza opiniile MAE ne-a fost confirmat, la sesizarea noastrã,
a membrilor Centrului de Studii Internaþionale, de cãtre Radu Podgoreanu, directorul
Departamentului.
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cã, spre deosebire de ceea ce se spunea public la venirea mea în fruntea
Ministerului Afacerilor Externe, în luna decembrie 1996, dupã patru ani de
ministeriat Meleºcanu, România avea ºanse virtual nule de a deveni membrã a
NATO. Pot sã spun cã nu am gãsit nici un fel de strategie de abordare a acestei
candidaturi. Noi ziceam mereu : „Nu existã decât o singurã alternativã” – bine-
înþeles fãcând ºi o greºealã gramaticalã, pentru cã alternativa înseamnã deja
douã posibilitãþi. Cu excepþia aspectelor de limbã, era bine zis, dar nu era deloc
suficient pentru ca NATO sã-ºi deschidã porþile cãtre noi. Nimeni nu te primeºte
într-un club select numai pentru cã eºti bãiat simpatic ºi ºtii sã alegi la sfârºitul
mesei cea mai bunã marcã de coniac.

G.A. : D-le Severin, dar aici lucrurile sunt oarecum simplu de evaluat. În momen-
tul în care aþi venit în minister, trebuia sã aveþi dosarele pentru Consiliul Europei,
dosarele pentru NATO, dosarele pentru Uniunea Europeanã, pregãtite de-a
lungul timpului de cãtre MAE ; listã de tactici ºi strategii duse pânã la un punct.
Cum arãtau aceste dosare ?

A.S. : Din pãcate, aceste dosare erau rezultatul muncii funcþionarilor Ministerului
Afacerilor Externe, care îºi fãcuserã datoria ca orice funcþionar, gestionând marfa
pe care o aveau ºi îndeplinind instrucþiunile pe care în fapt nu le aveau. În cazul
nostru, nu le aveau. O viziune, o strategie ºi o tacticã nu existau în acel moment.

G.A. : Adicã e posibil ca Ministerul Afacerilor Externe al României sã nu aibã,
într-o epocã crucialã pentru relaþiile externe ale þãrii, dosare aprofundate pentru
marile ei þinte ?

A.S. : S-a repetat pânã la saþietate cã suntem un pilon de stabilitate în zonã. Or,
un pilon de stabilitate în zona noastrã geograficã nu puteam fi decât dacã aveam
relaþii consolidate cu vecinii noºtri. Nu puteai sã faci o asemenea afirmaþie, cã
eºti un pilon de stabilitate, dacã relaþiile cu vecinii tãi erau, în cel mai bun caz,
reci. La vremea aceea, când am ajuns eu în MAE, în decembrie, pânã ºi cu Marea
Neagrã aveam raporturi reci, întrucât temperatura apei era foarte scãzutã. Or,
ministerul nu avea dosare care sã arate cã doreºte serios sã promoveze relaþii
consolidate cu vecinii. Iar ideea care se tot susþinea, cã România este o þarã
stabilã ºi din cauza aceasta ea emanã stabilitate în zonã, era o purã speculaþie
lingvisticã, pentru cã nu se baza pe absolut nimic. Un tratat cu Ungaria scos cu
forcepsul ºi încã neintrat în vigoare, întrucât nu se schimbaserã instrumentele
de ratificare, un tratat cu Ucraina pus pe butuci, un altul cu Moldova inexistent,
un raport destul de discutabil cu Bulgaria, mai degrabã tensionat decât amical ºi
o relaþie în cel mai bun caz duplicitarã, deci complet nesãnãtoasã, cu Iugoslavia,
acestea nu puteau sã reprezinte dovezi cã România este o þarã a cãrei politicã de
„stabilizare externã” era eficientã în zonã.

La momentul în care se forma guvernul Ciorbea, când s-a pus problema venirii
mele ca ministru de Externe, d-l Meleºcanu a afirmat cã pentru mine poarta la
Moscova se va închide. Eu trebuie sã spun cã am gãsit o relaþie complet blocatã
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cu Moscova. ªi asta nu pentru cã ar fi fost apãrate nu ºtiu ce interese româneºti
care nu erau deloc compatibile cu anumite rigori pe care Rusia ar fi vrut sã le
impunã relaþiilor noastre. Ci pentru cã pur ºi simplu s-a dovedit lipsã de hotãrâre,
lipsã de caracter în relaþiile cu aceastã þarã. Este deja destul de cunoscut episodul
aducerii la Bucureºti, mi se pare tocmai din China, a lui Evgheni Primakov
pentru perfectarea tratatului de bazã între cele douã þãri. Pentru ca la aeroport
sã i se spunã cã ne-am rãzgândit !

G.A. : Dar d-strã aþi fi acceptat parafarea sub forma de atunci a tratatului ?

A.S. : Eu nu l-aº fi adus pe Primakov la Bucureºti ! ªi cu asta am spus totul ! Deci
eu am vorbit de caracter. ªtiþi bine cã nu eram de acord cu documentul ºi cã
v-am cãutat pentru a vã consulta în legãturã cu anumite articole, iar observaþiile
d-strã au intrat în noua formulã pe care am propus-o88. Dar eu n-am vorbit
despre caracterul documentului, ci de caracterul politicienilor români. Care când
o luau într-o direcþie, când o luau în cealaltã direcþie, dupã cum bãtea vântul.
Or, în asemenea situaþii este limpede cã dacã partea rusã ar fi acceptat dez-
acordul României faþã de un text care nu o satisfãcea, nu putea în schimb sã
accepte batjocura de a se schimba în fiecare zi punctul de vedere dupã cum
bãteau aici vânturile politice ºi dupã cum umbla mirosul fripturii.

G.A. : Deci înþeleg, d-le Severin, cã în urma mandatului Meleºcanu aþi gãsit un
minister aflat pe un teren friabil ºi fãrã busolã.

A.S. : Cred cã se poate spune foarte bine acest lucru. ªi mai cred cã este datoria
noastrã faþã de populaþia României, în special la aceastã orã, de a nu o lãsa sã se
mai iluzioneze cu mituri. Din pãcate, românilor le pare tare rãu când li se spune
cã nu existã Moº Crãciun. ªtiu ºi eu cã atunci când eram copil mai mãricel ºi am
aflat pentru prima oarã cã nu existã Moº Crãciun am plâns. Însã acest plâns este
probabil necesar pentru a trece într-o altã etapã a vieþii noastre. Este cazul sã
înþelegem cã nu putem trãi din mitul unor personaje providenþiale care ne-ar
putea aduce fericirea.

G.A. : Sunt acestea ultimele cuvinte cu care vã despãrþiþi de moºtenirea Meleºcanu ?

A.S. : Nu, pentru cã meritã sã descriu acþiunea de predare-primire. Am putea
scrie o carte interesantã din punerea în oglindã a predãrii-primirii Meleºcanu-
-Severin cu cealaltã, Severin-Pleºu.

88. Era vorba în special despre art. 3 al proiectului de tratat  : „În cazul apariþiei unor situaþii
care, dupã pãrerea uneia dintre Pãrþile Contractante, creeazã o ameninþare la adresa pãcii
ºi securitãþii internaþionale sau dãuneazã intereselor sale de securitate, ele vor intra imediat
în contact cu scopul de a proceda la un schimb de pãreri cu privire la acþiunile potrivite
care ar putea fi întreprinse pentru diminuarea tensiunii ºi soluþionarea unor asemenea
situaþii”. O criticã a unor astfel de articole din proiectul de tratat le publicasem în
revista 22. Adrian Severin ºi-a adus aminte ºi mi-a solicitat din nou opiniile pe care, mi-a
spus, le-ar fi folosit.
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Discuþia pe care am avut-o la Ministerul de Externe cu d-l Meleºcanu pentru
a prelua gestiunea, sigur în sensul foarte larg al cuvântului, gestiunea politicã, a
durat exact 10 minute. D-l Meleºcanu mi-a dat douã chei, mi-a arãtat cum
funcþioneazã telefoanele ºi mi-a încondeiat pe toþi adjuncþii cu care dânsul
lucrase ºi cu asta s-a terminat ; în timp ce eu speram cã îmi va spune marile
secrete, marile acþiuni în suspensie, marile înþelegeri neoficiale, marile miºcãri
strategice în desfãºurare, pentru cã, sigur, nu poþi sã termini o anumitã manevrã
tacticã sau strategicã exact în ziua când se schimbã guvernul.

Mã aºteptam sã preiau lucrurile din mers. Între douã guverne nu poate sã
existe numai discontinuitate, ci trebuie sã existe ºi continuitate. Nimic din toate
acestea. Am fãcut apoi operã de arheologie, am sãpat în minister pentru a putea
sã recompun realitatea cu sprijinul unor oameni cãrora le sunt recunoscãtor cã
au vrut sã mã sprijine dar care, evident, nefiind miniºtri, nefiind conducãtori
politici ai instituþiei, nu puteau sã aibã imaginea ansamblului.

În oglindã cu aceasta este încercarea mea de a preda în cu totul alt fel
gestiunea ministerului când am plecat. Discuþia pe care am avut-o cu d-l Pleºu a
fost de trei ore, trei ore ºi ceva. Când mi-am dat seama cã existã riscul extra-
ordinar ca d-l Pleºu sã adoarmã, i-am spus cã poate e bine sã ne întrerupem ºi
sã ne vedem altã datã. Dânsul mi-a rãspuns : „Da, sigur, este foarte bine aºa, însã
ca sã conchidem pânã la urmã, care este rolul ministrului de Externe  ? Sã parti-
cipe la recepþii ºi la dineurile oficiale, nu-i aºa ?”

Am încercat sã-l conving cã aceastã diplomaþie de salon a apus de mult ºi
cã la ora actualã nici cea de salon, nici cea de cancelarie ºi nici mãcar cea de
alcov nu au ºanse sã aducã României ceea ce ea îºi doreºte. Ca nici unei alte
þãri de altfel. Aºa încât l-am dezamãgit spunându-i cã va trebui neapãrat sã ne
vedem pentru a continua o analizã de detaliu a stãrii în care se aflã politica
externã a þãrii în acel moment, cu bunele ºi cu relele ei. Ne-am despãrþit, deci,
cu decizia de a ne revedea, lucru care s-a întâmplat, într-adevãr, dar numai dupã
ce d-l Pleºu nu a mai fost membru al Cabinetului. Pentru cã pânã atunci nu am
reuºit sã ne mai vedem niciodatã la Ministerul Afacerilor Externe sau în alt loc
pentru a discuta probleme de politicã externã.

E ºi aceasta o parte din istoria României ºi este bine ca oamenii sã o cunoascã,
chiar dacã, poate, unele din personajele implicate se vor supãra. Totdeauna mã
întreb de ce se supãrã cei cãrora adevãrul nu le convine ºi nu mã supãr eu, care
constat un adevãr ce este trist pentru noi, naþiunea din care ºi eu fac parte.
Faptele trebuiau spuse. Alþii sã le judece. Ce am fãcut eu, la rândul meu, sigur cã
trebuie de asemenea judecat.

G.A. : Un ultim lucru demn de notat din ceea ce s-ar numi „moºtenirea
Meleºcanu” ?

A.S. : Un aspect aparent minor, dar care spune multe : cum arãta biroul minis-
trului Meleºcanu.
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Cândva, un om politic strãin ajuns întâmplãtor în biroul lui Petre Roman
m-a întrebat dacã este doar o încãpere de protocol sau premierul – pe atunci
d-l Roman era prim-ministru – lucreazã cu adevãrat acolo. Când i-am spus cã ne
aflãm chiar în locul din care ºeful Executivului îºi conduce echipa în admi-
nistrarea þãrii, interlocutorul meu s-a mirat : „Ciudat ! Aº fi jurat cã în aceastã
camerã nu se lucreazã”.

Într-adevãr, atunci ca ºi acum, biroul lui Petre Roman semãna mai mult cu o
încãpere dintr-o casã memorialã sau cu un cavou în care obiectele cele mai dragi,
care cândva aparþinuserã defunctului, sunt aºezate într-o ordine desãvârºitã dar
nefireascã pentru cei vii întrucât, evident, proprietarul este dus la cele veºnice ºi
nu le mai foloseºte. Un coup-papier, un fel de tabacherã, un steguleþ tricolor,
câteva condeie, o ghearã de urs, o cutie de piele pentru trabucuri, un sãculeþ cu
pãmânt din nu ºtiu ce locuri sfinte ºi multe altele asemenea, atent ºterse de praf
ºi poziþionate cu grija cu care copii fiind, fãceam curãþenie în casele de pãpuºi.
Asta probeazã moartea raþiunii aplicate, evadarea locatarului în imaginar, într-o
lume paralelã, faptul cã laboratorul ideilor creatoare puse în slujba raþiunii a fost
închis. Petre Roman nu este ceva, ci se joacã de-a ceva. De aceea, când lipseºte
din camera sa de lucru, ai sentimentul cã niciodatã nu a muncit acolo.

Ei bine, biroul pe care mi l-a lãsat d-l Meleºcanu era ceva între un depozit de
mobilã de ocazie ºi o expoziþie de picturã. La o masã de lucru Napoleon al
III-lea erau „asortate” un fotoliu ergonomic tapisat cu imitaþie de piele, o mãsuþã
modernã stil Neoset ºi douã scaune Empire. În încãpere se mai aflau o canapea
ºi fotolii Louis XVI în jurul unei alte mese cu tãblie de geam tip Neoset, precum
ºi mai multe piese de mobilier greu românesc cu pretenþie de a imita mobila stil
(probabil, o imitaþie de Bidermayer). Pe pereþi, un mare car cu boi de Grigorescu
se asocia cu pânze de Þuculescu, Pacea ºi Ilfoveanu. (Tablourile erau mai mult
ca sigur moºtenite de la Adrian Nãstase care, colecþionar de picturã fiind, a adus
în patrimoniul ministerului opere de artã valoroase.)89

M-am simþit întotdeauna apãsat ºi jenat de înfãþiºarea acelui birou ministerial
ºi, dacã aº fi rãmas mãcar doi ani acolo, cu siguranþã aº fi gãsit fonduri pentru
amenajarea lui. Am avut ocazia, de pildã, sã intru ºi în biroul de lucru al lui
László Kovács ºi am putut aprecia discreþia ºi bunul gust cu care era aranjat. Un
loc în care munceºte un om cu o concepþie articulatã, iar nu unul pentru care
minsteriatul este ca un sac în care se poate înghesui orice ºi de care nu meritã sã

89. Adrian Severin a devenit aici atât de sarcastic ºi pentru cã, probabil, are în vedere propria
lui experienþã. Am fost de mai multe ori în biroul (birourile) lui Adrian Severin  : vrafuri
de hârtie – documente, manuscrise, corespondenþã, bucãþi de ziare –, îngrãmãdite în
toate cele patru colþuri ale mesei, desenând o imagine interesantã de „dezordine orga-
nizatã”. L-am întrebat cum se descurcã cu aceastã cantitate, pe care parcã o vedeai cum
creºte. Mi-a vorbit de munca vreunei secretare sau ºefe de cabinet ce tria din când în
când noianul de hârtii, ca sã-l facã suportabil.
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te îngrijeºti, întrucât oricum îl vei transmite altuia. Lipsa de sistem ºi de grijã în
amenajarea locului de muncã împreunã cu amalgamarea lucrurilor de valoare
este ºi un diagnostic asupra diplomaþiei concepute în respectiva încãpere  :
grandilocvenþã fãrã grandoare.

Dar ceea ce vreau sã relev este ceva mai important. Într-o sâmbãtã, când mai
toatã lumea era plecatã în week-end, l-am primit pe fostul prim-ministru francez,
Michel Rocard, aflat într-o vizitã personalã în România. La un moment al discuþiei
purtate cu acel om de o vie inteligenþã ºi de o cuprinzãtoare înþelegere a lumii,
d-l Rocard mi-a cerut o hartã spre a vedea mai bine poziþia geostrategicã a
României despre care tocmai îi vorbisem pe larg. Atunci mi-am dat seama cã în
biroul ministrului de Externe al României nu exista nici o hartã. Ce sã mai
vorbesc cã nu am gãsit nici una, atunci, în toatã clãdirea ! ? Asta în condiþiile în
care principalul atu al României nu este istoria – pe care am fãcut-o noi – ci
geografia – pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Eu obiºnuisem sã spun – ºi o repet acum – cã tot omul care ºtie sã citeascã o
hartã este „omul nostru”. Cu un asemenea om avem ce discuta ºi cu el putem
cãdea la o înþelegere convenabilã. Or, în patru ani de ministeriat, d-l Meleºcanu
nu simþise nevoia sã aibã o hartã în biroul sãu de lucru. Erau acolo mobile ºi
tablouri câte vrei, dar nici o hartã. Ce fel de politicã externã, relaþii internaþionale,
ordine mondialã sã concepi fãrã sã ai în fiecare moment, sub ochi, marile contu-
ruri ale lumii ? Privind doar la carul cu boi ? Am dispus atunci reducerea drasticã
a numãrului de tablouri ºi amplasarea unei hãrþi în locul lor. În locul boilor, am
pus o mare hartã a Europei, iar în locul fazanului celebru al lui Ilfoveanu am
amplasat o splendidã hartã a lumii produsã de National Geographic.

D-na Albright sã mã sune când va decide
sã invite România

G.A. : Din perspectiva mea, sfârºitul anului 1997 gãsea România cu o politicã
externã foarte elaboratã, cu tactici ºi strategii bine întemeiate. Dar acest avans
de politicã externã nu avea corespondent cu ce se întâmpla în viaþa internã. Este
chiar observaþia pe care aþi facut-o cu privire la plecarea guvernului Ciorbea.
Dinamismul politicii externe nu era susþinut de politica internã. Iatã condiþiile în
care a venit ca ministru de Externe d-l Andrei Pleºu. Având în vedere o asemenea
situaþie, vã invit sã caracterizaþi evoluþia politicii externe din vremea mandatului
Pleºu : ceea ce putea, ceea ce nu se putea, ceea ce a fãcut, ceea ce nu a fãcut.

A.S. : Vedeþi, în general este uºor sã caracterizezi, apreciind sau criticând, o poli-
ticã bazatã pe o anumitã strategie, având anumite þinte, o anumitã etapizare, o
anumitã motivaþie, o anumitã fundamentare, o anume selecþie de mijloace tac-
tice. Pot sã spun cã, deºi cea mai scurtã ca întindere în timp, cea mai descriptibilã
politicã externã a miniºtrilor pe care mi-aþi cerut sã-i caracterizez a fost politica
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d-lui Sergiu Celac. El este singurul care poate sã explice ce a vrut. Urmãrind ce
a fãcut, se poate gãsi în mare ce a dorit, ce a urmãrit ºi de ce a urmãrit anumite
lucruri. Poþi sã fii de acord sau nu cu el. Dar acolo a existat o concepþie.

Într-o anumitã mãsurã, o anumitã concepþie a existat – am constatat ulterior –
ºi în timpul lui Adrian Nãstase. Repet, poþi sã nu fii de acord cu ea, poþi sã spui
cã au fost opþiuni pe care nu le poþi împãrtãºi, dar o anumitã idee a existat,
mãcar de a da o faþã mai intelectualã prestaþiei diplomatice româneºti. În ceea
ce priveºte mandatul Meleºcanu, dupã pãrerea mea este aproape imposibil de
reconstituit ce a dorit ºi cum ºi-a planificat sã-ºi atingã þintele. Aceastã caracteris-
ticã este ºi mai pregnantã în timpul mandatului Pleºu. În primul rând, d-l Pleºu
a avut o totalã dificultate, o dificultate absolutã, în a vedea globul pãmântesc.
Pentru dânsul, lumea se oprea la Europa Occidentalã. Pentru dânsul, lumea
consta în lecturile pe care le-a fãcut. Desigur, atunci când ne specializãm într-un
domeniu sau altul putem sã ne restrângem la lecturi în funcþie de problema
studiatã, însã pentru un ministru de Externe a nu vedea în permanenþã globul
pãmântesc, a nu ºti istoria lui în toate componentele sale este fatal. Acesta a
fost un prim handicap cu care d-l Pleºu a plecat la drum. Eu cred cã dânsul nu
a înþeles foarte bine nici Statele Unite, nu mai vorbesc de Rusia sau de China.
Sau de Japonia. Nu mai vorbesc de Africa pe care, probabil, cã a dispreþuit-o în
totalitate pentru cã nu a dat o mare filozofie scrisã în limba germanã. În ase-
menea condiþii, este limpede cã nu poþi sã stabileºti nici mãcar niºte þinte
provizorii.

Nu spun doar cã d-l Pleºu nu a înþeles America. Dar pentru d-l Pleºu era
probabil extrem de obositor, exasperant de obositor, sã se gândeascã numai ce
efort trebuie fãcut ca sã traverseze oceanul. Numai efortul parcurgerii cu mintea
a acestui drum lung era un motiv de a exclude zona din atenþie. Existã un
episod semnificativ pentru ceea ce spun. Când, cu câteva sãptãmâni înainte de
summit-ul de la Washington, Madeleine Albright a invitat miniºtrii de Externe ai
þãrilor candidate sã se întâlneascã la Bruxelles spre a mai avea o discuþie ºi spre
a le explica politica americanã în privinþa extinderii NATO, România a fost
singura þarã care nu a participat prin ministrul sãu de Externe. A fost trimisã în
locul lui o secretarã de stat. Presa a relatat la data aceea, pe bunã dreptate, cã în
buletinele de ºtiri occidentale, fotografia de familie facutã de d-na Albright cu
ceilalþi participanþi la reuniune cuprindea menþiunea (privind-o pe secretara de
stat cu pricina) : „Reprezentant necunoscut al Ministerului de Externe român”.

Mie îmi pare rãu pentru d-na Elena Zamfirescu cã a apãrut acolo ca un
reprezentant necunoscut. Nu ºtiu cât de nevinovatã a fost acea menþiune, dar în
orice caz, dacã nu a fost nevinovatã, era un mesaj clar cã invitaþia era adresatã
ministrului de Externe român de cãtre ministrul de Externe american. Care are
un rol aproape egal cu cel al unui prim-ministru. Nu se fãcea în nici un caz ca la
un moment atât de important legat de accesul nostru în NATO, ministrul de
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Externe român sã nu participe. Acel episod ar fi fost suficient pentru a se cere
demisia ministrului de Externe.

Sigur, cineva foarte raþional ºi foarte sceptic poate sã spunã cã oricum nimic
nu se mai putea face. De fapt, de la bun început d-l Pleºu a opinat cã nimic nu
se poate face ºi cã din cauza aceasta nu este cazul sã se depunã eforturi. Aceasta
a caracterizat ministeriatul Pleºu : faimoasa glumã, nu neapãrat ºi foarte bunã,
privind rugãmintea ca d-na Albright sã-l sune când va decide sã invite România
în NATO, pentru cã noi n-o vom mai deranja, precum ºi absenþa de marcã de la
reuniunea de la Bruxelles.

Acestea sunt, dupã pãrerea mea, momente care pot în sine sã dea definiþia
mandatului : lene ºi iresponsabilitate. Ce se poate construi pe aceste temelii ? Ce
sã vorbim despre strategie ? Care strategie ? Strategie despre ce ? În legãturã cu
ce ? Cã am vrut sã devenim membri ai NATO ? Deja se ºtia de ani de zile. Cã am
vrut sã devenim membri ai Uniunii Europene ºi cã vrem încã lucrul acesta, se
ºtia tot de ani de zile. D-l Pleºu a reluat cu acelaºi entuziasm ca ºi d-l Meleºcanu,
ºi poate cu un entuziasm ºi mai mare, formula : „Politica externã este absolut
dependentã de politica internã”. Asta, o spun încã o datã, este în cea mai mare
mãsurã fals. Politica externã are autonomia sa. Desigur, existã o legãturã între
cele douã, dar existã ºi capacitatea fiecãreia de a merge separat. De asta cei
care se ocupã de politica externã sau care o conduc trebuie sã cunoascã
regulile artei, sã fãcã tot ceea ce este de fãcut ºi ceea ce se poate face în
conformitate cu ele.

G.A. : Sã spunem, cum cred cã a rezultat din afirmaþiile d-strã, cã mandatul d-lui
Pleºu este expresia unui imobilism. Pe de altã parte, în timpul cât la MAE a fost
d-l Teodor Meleºcanu, eu am vãzut acþiuni de politicã externã care au avut o rea
intenþie în raport cu interesele generale româneºti. ªi le-au afectat în cea mai
mare mãsurã. Puteþi susþine, oare, cã anumite decizii luate de Andrei Pleºu au
fãcut în mod expres rãu ?

A.S. : Sigur cã anumite decizii sau, mai ales, anumite indecizii au fãcut rãu. Însã
dacã, într-adevãr, la d-l Meleºcanu anumite acþiuni, anumite gesturi pot fi suspec-
tate chiar de rea-intenþie…

G.A. : Vezi aranjamentul cu Slovacia90.

A.S. : Da, poate ar fi unul dintre exemple. În schimb, în cazul d-lui Pleºu se
poate vorbi de lipsa oricãrei intenþii. Sigur cã este de vãzut care dintre aceste

90. Spre a nu rãmâne singurul vecin al Ungariei care nu semneazã tratatul de bazã cu aceasta,
România, prin ministrul Meleºcanu, a intrat într-o înþelegere confidenþialã cu Slovacia
regimului Meciar, potrivit cãreia nici cea din urmã nu ar fi intenþionat sã încheie docu-
mentul bilateral respectiv cu Budapesta. În felul acesta, opinia publicã era încurajatã sã
explice eºecul negocierilor prin inflexibilitatea ungurilor. În cele din urmã, guvernul de
la Bratislava ºi-a definit cum trebuie interesele sale, semnând tratatul – cu pompã, la
Paris – ºi lãsând România în off side.
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situaþii este superioarã, dar pãrerea mea e cã nu meritã efortul sã stabilim o
ierarhie valoricã între cele douã tipuri de atitudine. Unii ar putea zice cã d-l
Meleºcanu a fost o probã de cum nu trebuie sã fie un ministru de Externe. În
acest caz, d-l Pleºu este o probã de cum e sã nu fii ministru de Externe.

Câteva cuvinte despre mandatul d-lui Petre Roman

G.A. : Încã nu avem toate datele necesare pentru a face o evaluare de substanþã
a mandatului lui Petre Roman. Ceea ce ºtim, pânã una-alta, este cã a venit în
minister hotãrând sã reconstruiascã în adâncime ministerul, deºi mai erau câteva
luni pânã la încheierea guvernãrii. Energia îndreptatã în aceastã direcþie ar fi
trebuit dirijatã, dupã pãrerea mea, spre construirea celei mai importante instituþii,
a instituþiei negociatorului-ºef cu UE. Pentru sprijinirea negociatorului-ºef. Mai
nou, au apãrut câteva semnale discordante în politica externã în raport cu
perioada anterioarã. Câteva declaraþii cãrora îmi permit sã le spun anti-maghiare.
Am în vedere ºi o politicã mai restrictivã faþã de presã  : pentru prima datã
ziariºtilor care cer acreditare li s-au solicitat copii dupã ceea ce au publicat
despre România. (Dupã reacþia ofensatã a acestora, au fost acceptate titlurile.)
În sfârºit, fapt nou ºi surprinzãtor, ambasadorul României de la Geneva a lipsit
din salã – aºa cum se lipsea pe vremea lui Ceauºescu – atunci când s-a votat
pentru invitarea Adunãrii Generale a ONU de a se exprima asupra unei rezoluþii
de condamnare a Chinei, propusã de SUA ºi susþinutã de SUA împreunã cu
aliaþii sãi occidentali, la Centrul Drepturilor Omului de la Geneva.

Pe de altã parte, Petre Roman ºi-a asumat semnarea tratatului cu Republica
Moldova, subiect destul de delicat. A continuat dezvoltarea relaþiilor MAE cu
organizaþiile neguvernamentale ºi cu cei „interesaþi” în politica externã, din afara
sistemului. Cu totul importantã a fost aceastã strategie în privinþa politicii faþã de
Iugoslavia lui Miloºevici, caz în care putem vorbi de un adevãrat parteneriat
între MAE ºi câteva asociaþii româneºti cu relaþii în Serbia. Simbolic, punctul cel
mai înalt atins pe linia aceasta este constituirea „Grupului consultativ de politicã
externã”, structurã reunind, conform protocolului, „reprezentanþi ai MAE, ai
Academiei Române, ai unor instituþii de învãþãmânt superior ºi ai unor organizaþii
neguvernamentale cu preocupãri în domeniul politicii externe”91. Mi-e limpede
însã cã deschiderea MAE spre relaþii cu societatea civilã aparþine nu atât lui

91. Conform altui paragraf al protocolului adoptat la 14 iulie 2000, „Grupul consultativ
urmãreºte a fi un instrument al dialogului structurat ºi sistematic dintre Ministerul
Afacerilor Externe ºi societatea civilã, reprezentatã prin instituþii academice ºi organizaþii
neguvernamentale specializate în probleme de politicã externã. Schimbul de opinii ºi
idei realizat în cadrul Grupului consultativ poate oferi o viziune alternativã precum ºi
elemente pentru luarea unor decizii apte sã asigure o mai mare capacitate de reacþie în
planul activitãþii diplomatice”.
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Petre Roman – care, totuºi, o gireazã – cât unuia dintre cei mai interesanþi oameni
pe care i-am vãzut lucrând în minister – actualul ºef al Direcþiei de Planificare
Politicã, Mihnea Constantinescu.

Aveþi vreun comentariu asupra listei de mai sus ?

A.S. : Putem spune, într-adevãr, cã este încã prea repede ca sã tragem concluzii92.
Pe de altã parte, cred cã lucrurile „noi” care apar, cum sunt cele enumerate mai
sus, nu trebuie sã ne surprindã prea mult. Noi îl cunoaºtem deja pe d-l Roman ºi
putem prevedea ce se va întâmpla. Ceea ce mi se pare cã ar fi de remarcat astãzi
este intenþia de a se crea un mit : Petre Roman, ministru de Externe ideal, ministru
de care România nu se poate dispensa. Cred cã d-l Brucan n-a vorbit atât de
frumos nici despre Gheorghiu-Dej.

G.A. : Sunteþi cumva rãu ?

A.S. : Deloc ! D-l Brucan, în fiecare duminicã aproape, la emisiunile televizate
care-mi dau impresia cã este plãtit nu numai de televiziunea organizatoare, ne
spune cum România nu se va putea descurca niciodatã în politica externã fãrã
d-l Roman ºi cum se face cã are un mare noroc a-l avea pe dânsul în fruntea
diplomaþiei româneºti.

G.A. : Mie mi se pare mai interesant cum se asociazã aceastã atitudine cu cea a
ziarului Adevãrul. Eu am simþit drept ceva compromiþãtor, dãtãtor de temeri,
faptul cã d-lui Roman i s-a fãcut o întâmpinare elogioasã în paginile cotidianului.

A.S. : Din punctul acesta de vedere, dacã se poate spune ceva în favoarea d-lui
Pleºu, este cã ziarul Adevãrul l-a criticat în mod constant. Arãtând, cel puþin
dintr-un anumit punct de vedere, cã d-l Pleºu a fost de partea bunã a baricadei.
În orice caz, cã a fost un om care nu a urmãrit obiectivele caracteristice ziarului
Adevãrul. În timp ce d-l Roman este singurul ministru de Externe, din câte ºtiu
eu, din 1990 încoace, care se bucurã de preþuirea ziarului. Ori Adevãrul are
dificultãþi financiare, ori politica d-lui Roman coincide cu aºteptãrile celor care
definesc obiectivele acestui ziar. Aºa încât lucrul nu ar trebui sã treacã neob-
servat. El ar trebui analizat. Sunt convins cã în strãinãtate asta se ºi întâmplã ºi
este deja notat. Aºa cum remarca un mare analist britanic, Jonathan Eyle, a fost
un serios semnal de alarmã pentru Occident atunci când, nefiind încã numit
ministru de Externe, Petre Roman era deja prezentat în ziarul Adevãrul ca
ministrul de Externe român cel mai reuºit, când nici nu-ºi luase încã bine în
primire funcþia. Pentru observatorii politici, este un fapt nu lipsit de semnificaþie.

De altfel, trecerea de care diplomaþia româneascã se bucurã în Occident în
acest moment nu este chiar la cotele la care unii se aºteptau. Faptul cã d-l Roman
nu a fost primit de Lionel Jospin, de Tony Blair, de Gerhard Schroder, cã întâl-
nirea cu Madeleine Albright a fost mai mult decât formalã, ne aratã cã, de fapt,
România se aflã sub ministeriatul Roman într-un fel de stand-by. Aºezatã pe o

92. Discuþia asupra ministeriatului Roman s-a desfãºurat, în cea mai mare parte, în primãvara
anului 2000.
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orbitã de parcare. Lumea aºteaptã schimbarea pentru ca apoi sã ia decizii în
ceea ce priveºte România.

G.A. : O schimbare în care d-l Petre Roman este totuºi actor.

A.S. : Tocmai de aceea, d-l Roman nu are altceva de fãcut decât sã întoarcã
diplomaþia cu faþa spre cetãþean, promiþând ºomerilor ºi pensionarilor care nu au
bani nici de mâncare ºi medicamente, vize Schengen. Sau scufundând-o în apele
tulburi ale Dunãrii. Dacã Andrei Pleºu a fost, la figurat, primul ºef al diplomaþiei
române „în pantaloni scurþi”, d-l Petre Roman este, la propriu, primul în slip93.

G.A. : Domnule Severin, suntem, iatã, la capãtul unui excurs în evaluarea poli-
ticilor externe româneºti, începând cu anul 1990. Am, cred, datele sã înþeleg
analizele d-strã, a cãror severitate trebuie s-o recunoaºteþi. Nici nu cred cã s-a
spus tot ce trebuia spus, în sens critic. Dar aº aminti aici cã într-un recent sondaj
al INSOMAR, populaþia a clasificat prestaþia miniºtrilor de Externe români din
ultimii zece ani astfel : Teodor Meleºcanu – 38,9% ; Petre Roman – 27,6% ; Adrian
Nãstase – 19,4% ; Andrei Pleºu – 8,9% ; Adrian Severin – 5,2%94. Sergiu Celac nu
este nici mãcar pomenit. Cum aþi interpreta o astfel de ierarhie a opiniei publice ?

A.S. : Fiind implicat, o sã mã rezum la urmãtoarele. Rãspunsurile celor chestionaþi
dovedesc cã, spre deosebire de miniºtrii Finanþelor, Sãnãtãþii, Învãþãmântului
etc., miniºtrii de Externe desfãºoarã o activitate mai puþin vizibilã. De aceea ei
sunt evaluaþi mai mult în funcþie de unele aspecte exterioare ºi în funcþie de
ceea ce scrie presa.

În ierarhia stabilitã de sondaj, se reflectã foarte bine campaniile de presã
duse în favoarea sau în defavoarea miniºtrilor enumeraþi. O atare similitudine,
dintre poziþia presei ºi cea a opiniei publice, aratã cât de periculoase sunt
informãrile incorecte, abuzive. Sã zicem cã d-l Celac a stat prea puþin la condu-
cerea MAE pentru ca lumea sã îl mai numeascã. Dar cum vã explicaþi cã la finele
anului 1997, tot sondajele indicau cel mai înalt grad de satisfacþie pentru politica
externã ºi apreciau cã în acest domeniu se realizase cel mai important progres
în raport cu anii precedenþi, ceea ce este în contradicþie cu sondajul prezentat
de d-strã anterior ?

G.A. : Lumea aflã ºi înþelege prin intermediul presei. Cu cât tema supusã atenþiei
opiniei publice este mai complicatã, cu atât oamenii sunt mai dependenþi de cei
care o intermediazã. Adicã, de presã. În aceºti ani, presa româneascã a fost
folositã ca un adevãrat actor de politicã externã. Din pãcate, un actor nu întot-
deauna competent ºi nu întotdeauna bine intenþionat.

93. Adrian Severin ironizeazã aici spectacolul pe care l-a oferit Petre Roman. El l-a întâmpinat
ºi a înotat alãturi de un sportiv sloven care a parcurs Dunãrea, în luna august 2000,
dinspre izvoare pânã la vãrsare, ca semn de protest împotriva blocãrii apelor Dunãrii – în
urma distrugerilor efectuate de avioanele NATO.

94. „Politica externã a României þinutã de tricou de politica internã”, în Oameni în top, nr. 13,
iulie 2000.
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14

Viaþa

G.A. : Ce aþi spus pânã acum creºte interesul pentru întrebarea urmãtoare : care
sunt datele personale ? Ce anume vã explicã evoluþia ºi cariera ?

A.S. : M-am nãscut pe 28 martie 1954, pãrinþii mei fiind „emigranþi” în propria lor
þarã. Familia, pe linie paternã, îºi are originea undeva în Bucovina de Nord.
Pãrinþii au fost obligaþi sã se refugieze în România dupã ocupaþie. Bunicul meu
era un teolog luminat, a fost ºi preot, dar a avut ºi alte studii. A fost ºi profesor.
Evenimentele îl prinseserã consilier cultural la Mitropolia Basarabiei. Când
Basarabia a fost ocupatã în 1940, a fost unul dintre primii care a pãrãsit Chiºinãul.
Un strãbunic de-al meu, tot bucovinean, în perioada în care Bucovina tot trecea
de la un imperiu la altul, a lãsat Bucovina austriacã pentru nordul Basarabiei
ruseºti, încercând sã scape astfel de corvezile militare. Printr-un concurs de
împrejurãri a ajuns sã fie misionar în nordul Caucazului, aºa încât peste ani,
când ºi eu am ajuns în Cecenia, am cãlcat pe pãmântul unde i se nãscuserã
copiii. Asta i-a impresionat pe caucazieni, povestea creându-le o anumitã inti-
mitate cu mine.

Îmi amintesc cu plãcere de bunicul meu. Era doctor în teologie, de asemenea
în istorie, fãcuse facultatea de filologie – limbi slave. Când a murit era profesor
de paleoslavã la Institutul Teologic din Bucureºti. Doctoratul ca preot ortodox ºi
l-a dat la Vatican. Scriitorul Gala Galaction a fost acela care l-a sprijinit cu o bursã.
A avut o vedere cu adevãrat ecumenicã ºi superioarã în ceea ce priveºte viaþa
religioasã. El a lãsat moºtenire în familie nevoia de toleranþã, de respect al
diversitãþii, de ecumenism. În timpul rãzboiului a luat apãrarea evreilor trimiºi
în lagãre ºi a fost atenþionat cã se pune în primejdie procedând astfel. Anterior,
aflându-se în refugiu dupã ocuparea Basarabiei, a fost unul dintre cei incluºi pe
listele negre ale legionarilor întrucât avea vederi democratice (era prieten cu Iorga,
care l-a adãpostit o vreme la Vãleni) ºi se pronunþa împotriva politicii antisemite.

G.A. : Un personaj remarcabil !

A.S. : Dupã rãzboi a trecut pe listele negre comuniste pentru cã a luat apãrarea
greco-catolicilor care fuseserã interziºi.

G.A. : Ortodox fiind ! Formidabil.
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A.S. : În casa bunicilor mei ºi a pãrinþilor mei veneau episcopii greco-catolici în
perioada în care erau prigoniþi. Încercau acolo, împreunã cu un preot ortodox,
sã afle alinare sufleteascã ºi, în al doilea rând, sã gãseascã eventuale soluþii
pentru a ieºi din necazul în care se gãseau.

De când îmi aduc aminte, în casa noastrã veneau oameni de diferite identitãþi.
Primul meu prieten mai important ºi mai durabil a fost un ungur împreunã cu
fraþii sãi. Mi-a fost coleg la ºcoala generalã, apoi la liceu ºi în cele din urmã, mi-a
fost coleg la facultate. Deci nu e vorba despre o prietenie episodicã dintre doi
copii care se întâlnesc în parc ºi se joacã împreunã câteva sãptãmâni. À propos,
unul din fraþii sãi este astãzi deputat UDMR.

La începutul copilãriei mele locuiam în blocul Wilson, pe Bulevardul Bãlcescu,
unde trãiau multe familii de evrei. Þin minte cum veneau în casa noastrã ºi cã
erau foarte bine primiþi. Pãrinþii ºi bunicii mei erau invitaþi la ei acasã. Îmi
amintesc cã veneau la noi ºi ruºi, ºi ucraineni, ºi polonezi. Ajungeau ºi grecii ºi
turcii din Dobrogea. Unii erau oameni cu vederi de stânga, alþii aparþineau vechii
aristocraþii de la noi sau din þãrile vecine, cu concepþii conservatoare.

Pentru mine, toatã aceastã combinaþie etnicã a fost o parte a copilãriei mele.
Aºa am putut sã vãd ce înseamnã respectul diversitãþii ºi sentimentul natural de
egalitate. Era o atitudine care venea din interiorul celor pe care eu îi priveam cu
curiozitatea ºi cu respectul pe care le are un copil faþã de cei cu mult mai în
vârstã decât el.

Cred cã acelaºi lucru se poate spune ºi pe linia maternã. Acelaºi spirit preluat
dintr-o zonã puternic interconfesionalã, din Moldova de Nord, zona Botoºanilor.
(Mama e de fapt chiar de pe malul Prutului ; s-a nãscut în comuna ªtefãneºti.) ªi
nu este vorba numai despre asta, ci ºi despre egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei,
despre camaraderia între vârste… atitudini pe care le-am descoperit din primii
ani de viaþã. Am vãzut cum cei mai în vârstã ºi cei mai tineri stãteau împreunã,
se distrau împreunã, fãrã sã se jeneze ; am vãzut cum încearcã bãrbaþii ºi femeile
sã-ºi împartã greutãþile vieþii ºi treburile.

G.A. : Aþi trãit într-un mediu liberal, sã zicem cu o nuanþã tradiþionalistã.

A.S. : Probabil este bunã ºi corectã observaþia. Era un liberalism tradiþionalist,
umanist în orice caz. Mai târziu, am avut posibilitatea de a cãlãtori, a vedea, a
cunoaºte, a înþelege cã nu este atâta luminã doar cât se vede pe fereastrã, cã
suntem în acelaºi timp ºi diferiþi ºi egali. Aceastã idee, ºtiþi, sloganul Consiliului
Europei, mie nu mi s-a pãrut surprinzãtoare atunci când am vãzut-o acolo. Eu
am trãit toatã viaþa cu conºtiinþa cã toþi suntem diferiþi ºi cã diferenþa este o sursã
de bogãþie ºi face viaþa mai interesantã.

G.A. : Pãrinþii ce profesau ?

A.S. : Pãrinþii mei au fost amândoi ingineri agronomi. Tatãl meu a ajuns profesor
universitar, iar mama a fost inginer horticol. S-a ocupat, însã, de industrie, de
industria alimentarã ºi, mã rog, asta presupunea drumuri în þarã. Tatãl meu a
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avut mai mult timp liber, ca orice cadru didactic din învãþãmântul superior, ºi s-a
ocupat mai intens de mine. Ceea ce nu înseamnã cã mama nu s-a ocupat, dar
principalul meu pedagog a fost tata, ºi a fãcut-o cu entuziasm ºi cu rãbdare. Nici
nu pot descrie câte am învãþat de la el ºi cât de plinã mi-a fost viaþa de prezenþa
lui. Le datorez enorm pãrinþilor mei ºi una dintre marile mele dureri este cã
implicarea mea accentuatã în viaþa publicã nu mi-a permis sã le dau mãcar o
micã parte din cât mi-au dat ei mie.

G.A. : Ce visaþi sã deveniþi când eraþi mic ?

A.S. : N-am sã uit niciodatã urmãtorul episod. Eram, cred, în clasa a patra sau
poate a cincea. ªcoala 85, pe strada Agricultori. ªi acum parcã vãd : erau douã
femei de serviciu care fãceau curat pe culoar, în dreptul toaletei bãieþilor. Eu am
trecut pe acolo, am aºteptat cât timp fãceau curãþenie ºi, la un moment dat, una
dintre ele m-a întrebat : „Tu ce vrei sã te faci când ai sã fi mare ?”. Rãspunsul meu
a fost scurt ºi rapid : ambasador. Nici azi nu ºtiu de ce am dat acel rãspuns. Cele
douã s-au amuzat teribil. Au spus : „Uite, ãsta mic ºtie deja ! Ce sigur este cã vrea
sã ajungã ambasador ºi ºtie ce înseamnã aia ambasador”.

G.A. : Liceul unde l-aþi fãcut ? La secþia realã ? La umanã ?

A.S. : Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureºti. Poate în ideea unei activitãþi diplo-
matice, nu-mi dau seama, am ales de timpuriu, cam de prin clasa a ºaptea, sã
urmez Dreptul. Fãcusem tot felul de socoteli : de ce, cum. Spre nefericirea
pãrinþilor. Anterior, mai cochetasem cu altã idee, ºi anume cu actoria, cu arta
dramaticã. Mã rog, am fost deconseiat sã urmez o asemenea cale. Nici nu ºtiu
dacã ar fi fost cea mai potrivitã pentru mine, habar n-am ºi, de fapt, nici nu mai
are vreo importanþã.

G.A. : Este interesant cã doi miniºtri de Externe au cochetat cu gândul artei
dramatice95.

A.S. : Cred cã existã un adevãr sau, mã rog, ceva raþional ºi neîntâmplãtor în
aceastã alãturare de meserii. În domeniul dreptului ºi cu atât mai mult în cel al
politicii, al acþiunii publice, trebuie sã ai un anume talent dramatic. Fãrã acest
talent actoricesc, ceva rãmâne neîmplinit. Însã, deºi eu am optat de timpuriu
pentru o meserie care ar fi indicat sã urmez secþia umanã, profesorul diriginte
pe care îl aveam pe vremea aceea, care era profesor de matematicã, mi-a spus :
„Tu eºti bun ºi la matematicã, eºti bun ºi la ºtiinþele exacte. Eu zic cã este bine,
chiar dacã te-ai decis sã mergi la Drept, sã urmezi secþia realã. Asta îþi dã logicã
matematicã, îþi va da cunoºtinþe care îþi vor fi de folos”.

Este motivul pentru care am decis pânã la urmã sã urmez calea dificilã ºi nu
calea uºoarã, rãmânând la secþia realã. Un lucru pe care l-am fãcut foarte bine.
Am fost premiant în toþi anii de liceu, în timp ce fãceam secþia realã. Între

95. Celãlalt este Andrei Pleºu care a ºi fãcut doi ani de actorie.
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materiile de bacalaureat pe care le-am dat nu era nici una care sã-mi foloseascã
ºi pentru admiterea în facultate. Însã nu-mi pare deloc rãu cã am fãcut reala
pentru cã o anumitã rigoare pe care numai studiul mai aprofundat al matematicii
ºi al ºtiinþelor exacte þi-o dã, cred cã am acumulat-o atunci.

G.A. : Pe de altã parte, e limpede, aveþi talent la limbi. Ce limbi strãine cunoaºteþi ?

A.S. : Vorbesc fluent englezã ºi francezã. Am fãcut vreo câþiva ani de spaniolã
pe care, din pãcate, nu am putut s-o practic. Însã, nu este o problemã cititul. De
asemenea, mã descurc destul de bine în italianã ºi înþeleg, citesc, vorbesc într-o
anumitã mãsurã, nu atât pe cât mi-aº dori, limba rusã.

G.A. : Noþiuni de germanã aveþi ?

A.S. : Am noþiuni, dar nu pot sã spun cã ºtiu limba germanã. Însã limbile pe care
le pot utiliza – deºi nu la nivelul de perfecþiune pe care mi l-aº dori – sunt cele
pe care le-am amintit : englezã, francezã, italianã, spaniolã ºi rusã. Lucru care
îmi permite ca, de regulã, la conferinþele internaþionale sã evit traducerea la cascã.
Oricât de bun ar fi traducãtorul, nu pot fi sigur cã prinde nuanþele din discursul
pe care îl traduce. Sunt mult mai sigur pe ceea ce aud ºi înþeleg direct.

G.A. : Aþi terminat liceul. Aþi avut un bun palmares. Cum a fost la facultate ?

A.S. : Am intrat la Facultatea de Drept. Am devenit, în anul întâi de facultate, vice-
-preºedintele cu probleme culturale al Consiliului Uniunii Asociaþiilor Studenþilor
Comuniºti din Universitatea Bucureºti. Erau cluburi de care trebuia sã te ocupi
în sensul cel mai concret al cuvântului : de administraþie, de bilete, de ordine, de
scandaluri, de bãtãi, de portari care se îmbãtau, de tehnicieni care trebuiau sã
repare luminile º.a.m.d. ªi bineînþeles, de activitãþile culturale. A fost pentru
mine o ºcoalã extraordinarã de care nu ezit sã vorbesc. O ºcoalã politicã, o ºcoalã
managerialã ºi chiar o ºcoalã diplomaticã întrucât nu era uºor, la numai 20 de
ani, sã te învârþi între studenþi, artiºti, cadre didactice ºi activiºti politici. Atunci
l-am cunoscut ºi pe d-l Emil Constantinescu care se ocupa ºi de probleme
culturale, însã pe linie de partid, la Facultatea de Geologie-Geografie.

Þin minte câteva lucruri de atunci. Îmi amintesc cu plãcere de festivalul de
muzicã folk „Primãvara baladelor”. Muzica folk era muzicã politicã. Toþi cei care
veneau acolo erau de un nonconformism autentic. Toþi marii folkiºti de astãzi au
trecut pe la „Primãvara baladelor”, s-au lansat acolo. Vali Sterian, bunãoarã, era
unul dintre oamenii cu care am colaborat atunci. Ne vedeam în fiecare searã la
Clubul Universitãþii. Cu soþia lui s-a întâlnit tot în contextul acela pentru cã ºi ea
lucra cu mine, fiind studentã la Filozofie. Ori Mircea Vintilã. De asemenea
faimosul cor Song, cu Ioan Luchian Mihalea. Þin minte ce au putut sã scanda-
lizeze când au cântat pe ritmuri de muzicã elisabetanã „Trei culori”…, mã rog,
noi încercând sã facem lucrul acesta ca rãspuns la proletcultismul redivivus care
apãrea în acei ani. A douã zi eram chemaþi la prelucrat… Am trecut de câteva ori
pe lângã exmatriculãri, sancþiuni. Cel puþin teoretic. Nu ºtiu dacã cineva chiar
intenþiona sã ne exmatriculeze pentru chestia asta.
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Din cauza nonconformismului meu ºi, probabil, a unor „probleme de dosar”,
n-am mers mai sus în ierarhia organizaþiilor studenþeºti, deºi eram cunoscut ºi
solicitat. Dupã ce am terminat facultatea, n-am dorit sã rãmân în activitatea
politicã, deºi eram atras ºi atunci de viaþa publicã. Mi-am zis : nu e contextul în
care s-o fac. Anii iluziilor m-au prins adolescent, dar deja nu puteam sã mai avem
iluzii, nu mai era loc de iluzii în 1978, când am terminat facultatea. Nici ei nu au
tras foarte tare de mine, nici eu, însã nu am marºat la cele câteva propuneri care
mi s-au fãcut.

Dar altã experienþã din acea perioadã este poate relevantã. Mi s-a oferit
posibilitatea sã însoþesc delegaþii de strãini care veneau în þarã pe linie studen-
þeascã. Nu eram un ghid, ci eram cel care se ocupa de delegaþie dacã fãcea un
turneu prin þarã : sã stau cu studenþii, sã-i cazez la hotel, sã achit masa. Nu aveau
un însoþitor oficial, politic. Eu îi însoþeam ºi sigur cã stãteam de vorbã.

G.A. : Pe cine reprezentaþi în contactul cu delegaþiile strãine ?

A.S. : Uniunea Asociaþiilor Studenþilor Comuniºti din România. Nu eram angajat.
Era o acþiune voluntarã, dar mie mi s-a pãrut foarte interesantã ºi utilã pentru cã
ea mi-a permis un anumit contact cu aceºti oameni. Un schimb de idei, experi-
mentarea limbilor strãine. Nu am fãcut ceea ce fãceau mulþi studenþi, sã fie ghizi
la ONT. A fi ghid la ONT era o chestiune pur turisticã ºi managerialã. În timp ce
eu aveam posibilitatea sã însoþesc delegaþii de tineri, de studenþi din alte þãri ºi
sã port discuþii cu ele. Discuþii foarte libere în contextul dat. Îmi aduc aminte de
o conferinþã internaþionalã organizatã la Bucureºti. Mã rog, se dãdeau instruc-
þiuni, cum era pe atunci : ce sã faci, cum sã faci, cum sã te comporþi. Cineva a
spus : „Veþi vedea, mâine vor fi ºi din Est, ºi din Vest”. Era o conferinþã în perioada
de mai mare deschidere în care se cultivau relaþiile cu Occidentul ºi chiar se
dorea foarte mult sã se întâlneascã aici oameni ºi din Occident. A fost una dintre
primele conferinþe care reuneau organizaþii ale studenþilor occidentali ºi organi-
zaþiile studenþilor din þãrile comuniste. Persoana a continuat  : „O sã vedeþi, noi
suntem prieteni ºi tovarãºi cu reprezentanþii þãrilor socialiste, dar când veþi
discuta, veþi constata cã mai repede ne înþelegem cu ceilalþi. Dialogul e mult mai
simplu ºi mai fluent cu ceilalþi”.

Era un comentariu care aratã cum a început critica sistemului ºi din interior.
De aici, dar ºi din altele am înþeles cã ºi trecutul nostru apropiat a fost complex
ºi cã nu trebuie vãzut maniheist.

Exact aceasta era starea de spirit când eu am deschis ochii spre politicã.
Importantã pentru mine însã era posibilitatea de a mã antrena pe tuºã. În anii
aceia, în anii rãzboiului rece, era durã ºcoala politicã, ºcoala diplomaticã, mai
ales pentru o þarã care vroia sã joace în toate direcþiile ºi pe toate fronturile. Nu
am fost niciodatã diplomat, nu am fost niciodatã salariat al MAE ºi n-am ocupat
niciodatã o funcþie politico-administrativã în domeniul relaþiilor internaþionale.
Dar postura mea de atunci, din anii de ºcoalã ºi de dupã absolvirea facultãþii,
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a fost foarte convenabilã pentru a acumula o experienþã pe care o consider utilã
pentru cariera mea ulterioarã.

G.A. : În ce an aþi terminat facultatea ?

A.S. : Am terminat-o în 1978. Am fost ºef de promoþie pe þarã.

G.A. : Lucrarea de diplomã ?

A.S. : „Buna credinþã în materia obligaþiilor civile”. Dupã aceea mi-am dat docto-
ratul cu profesorul Tudor Popescu. Teza a avut ca titlu : „Buna credinþã în dreptul
comerþului internaþional”. Am susþinut teza în 1986. Pe vremea aceea era foarte
greu sã dai doctoratul. Erau locuri puþine ºi foarte mulþi candidaþi, majoritatea cu
pile. Am avut un mare noroc cu profesorul Tudor Popescu. El a fost cel care m-a
cãutat ºi m-a întrebat : „N-ai vrea sã faci un doctorat ? Te iau eu”.

În ajunul susþinerii tezei, profesorul Tudor Popescu m-a sunat la telefon ºi
mi-a spus, glumind : „N-am dormit toatã noaptea ca sã-þi citesc lucrarea. ªi acum
mã doare capul. Nu se va putea publica decât postum, în limbi strãine”.

Era, desigur, o aluzie la caracterul nonconformist ºi mai ales neideologizat al
lucrãrii. Mã consider unul dintre discipolii profesorului Tudor Popescu, poate
cel mai apropiat. Subliniez, al profesorului Tudor Radu Popescu ºi nu al ziaris-
tului Cristian Tudor Popescu, redactor-ºef la Adevãrul. Cel din urmã nu mi-a
fost profesor, ci coleg de liceu. Eu eram premiant, el un elev problemã. Talentat,
ca ºi azi, dar cu un echilibru psihic precar. A rãmas, se pare de atunci, cu un
complex de inferioritate de care încearcã sã scape acum crezând cã libertatea
presei înseamnã dreptul sãu de a mã agresa.

G.A. : Ce aþi fãcut când aþi terminat facultatea ?

A.S. : La sfârºitul facultãþii, opþiunea mea a pãrut destul de ciudatã pentru mulþi.
Ca ºef de promoþie pe þarã aveam dreptul sã aleg între foarte multe variante care
nu erau rele. Erau posturi de judecãtori, de avocaþi ; erau ºi posturi de procurori.
Ei bine, dintre toate acestea am ales postul de jurisconsult la Institutul Român de
Consulting, Romconsult. Institutul are o istorie foarte interesantã. A fost creat
prin ’71-’72, curând dupã ce România a deschis relaþiile cu R.F. Germania ºi a
încheiat tratatul de pace cu ea. Era perioada celebrã a destinderii pe plan
internaþional, dar ºi de deschidere internã.

G.A. : Aº aminti, totuºi, pentru cititor, cã anii deschiderii au fost la sfârºitul
deceniului ºase. Anul 1971 este cunoscut mai ales pentru „tezele din iulie”, care
au anunþat îngheþul.

A.S. : Da, în anul 1969 s-a semnat tratatul cu Germania. Din 1965, când a venit
Ceauºescu la putere, ºi pânã la tezele din iulie a fost perioada mai relaxatã.
Din 1971 ºi pânã în 1978 a mai existat o minimã respiraþie liberã. Din 1978 pânã
în 1980 totul s-a închis, iar din 1980 pânã în 1989 a fost coborârea în infern.

La începutul anilor ’70 s-a pus problema sã se constituie primele societãþi
mixte. Atunci s-a adoptat ºi legea societãþilor mixte. A fost o mare revoluþie în
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felul ei. Cred cã România a fost prima þarã comunistã care a adoptat o lege a
societãþilor mixte, cu capital românesc ºi strãin. Legea a fost adoptatã în mare
mãsurã spre a permite înfiinþarea unor societãþi româno-germane. Iar primele
societãþi mixte importante ºi care au contat au fost cu capital românesc ºi german.
La vremea respectivã, Ion Gheorghe Maurer, care era prim-ministru, a fãcut o
cãlãtorie în R.F. Germania pentru a stabili împreunã cu partea germanã o serie
de domenii de cooperare. Toatã chestiunea avea un caracter politic, de ambele
pãrþi. Au ºi fost desemnate societãþile sau întreprinderile vest-germane ºi româ-
neºti care trebuiau sã intre în aceste afaceri. Partea germanã a propus atunci,
printre altele, ºi consultingul.

Partea românã a acceptat foarte repede. Numai cã în momentul în care s-a
pus problema sã se vadã cine este partenerul firmelor propuse de partea ger-
manã în domeniul consultingului s-a constatat cã nu existã în România nici o
întreprindere de acest tip. Era firesc sã fie aºa întrucât marele consultant al þãrii
era partidul ºi decidentul era secretarul general al partidului. Aºa încât dincolo
de documentele de partid nu mai aveai ce consultaþii sã mai ceri ºi cui sã-i ceri.
Nu exista piaþã pentru servicii de consulting în România. Prin urmare, nu exista
nici o întreprindere de consulting. Pe piaþa internaþionalã exista însã export de
inteligenþã ºi comerþul cu produse ale inteligenþei era foarte înfloritor. Drept
pentru care, întrucât proiectul era interesant, s-a decis crearea la comandã a
unei asemenea instituþii : Institutul Român de Consulting, ROMCONSULT.

Numai cã o datã creatã aceastã întreprindere, ea trebuia sã ºi facã ceva. Aºa
cã a trebuit sã i se dea un statut. ªi cum nimeni nu ºtia cum sã-l conceapã în
România, i s-a redactat un statut copiat dupã statutul societãþilor partenere din
RFG. A fost singura întreprindere româneascã din perioada de pânã în 1989
care, dupã ºtiinþa mea, a avut un statut aproape identic cu statutele societãþilor
comerciale occidentale.

Fireºte cã aceasta ne-a dat mobilitate, ne-a dat facilitãþi extraordinare. Însã,
tot „fireºte”, la scurtã vreme instituþia a fost resimþitã ca un corp strãin. Era foarte
ciudat sã fii organizat ca o societate comercialã pregãtitã pentru piaþa liberã ºi sã
trãieºti într-o economie de comandã. Ciudãþenia o resimþea ºi statul român, o
resimþeam ºi noi, cei care lucram în aceastã întreprindere. Pe de altã parte, statul
român nu era interesat din punct de vedere strict economic de ceea ce fãcea
Romconsult. O asemenea societate putea sã realizeze un export foarte eficient
însã la un nivel valoric foarte scãzut. Cu mare greutate am ajuns la un export de
un milion de dolari pe an, pe relaþia Vest.

G.A. : Export de consultanþã ?

A.S. : De consultanþã. Asta înseamnã proiecte, asistenþã tehnicã, asistenþã didac-
ticã, asistenþã medicalã. Sunt destule lucruri importante pe care le-am fãcut. Am
fost activi în Algeria bunãoarã, unde Institutul de Arhitecturã din Constantin s-a
fãcut dupã proiecte româneºti. Carta universitarã a fost tot proiectul nostru.
Sigur cã pieþele noastre erau în general pieþe din lumea a treia. Dar am avut
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acþiuni de cooperare pe terþe pieþe cu firme austriece, elveþiene, britanice.
Pelamarul, Gerovitalul, alte metode originale româneºti de tratament au fost
exportate prin noi. Nu produsul, ci metoda de tratament. Sunt clinici care ºi
astãzi funcþioneazã prin America Latinã.

Reuºeam sã facem câte ceva cu un efort imens, evitând pe cât posibil barierele
specifice unei economii de comandã. Cu încasãri de o valoare relativ micã ºi cu
un sistem de funcþionare absolut atipic, într-un târziu s-a cam sãturat statul
socialist de noi. Practic, instituþia a fost desfiinþatã. În orice caz, a fost trasã pe
linie moartã ºi mulþi dintre noi am pãrãsit-o exact în ultimele momente în care
am mai putut sã ne mai încasãm salariul. Am plecat ºi eu ºi am avut iarãºi o
experienþã interesantã, la Academia de Studii Social-Politice „ªtefan Gheorghiu”.

G.A. : Cum arãta experienþa profesionalã pe care aþi avut-o la Romconsult ?

A.S. : A fost o experienþã extraordinarã. Ea m-a fãcut sã mã specializez în dreptul
comerþului internaþional, disciplinã care n-a þinut seama de comunism, de ideo-
logie, pentru cã nu putea sã þinã seama de aºa ceva. Am fost fericit sã lucrez în
acest domeniu, lãsând la o parte servituþile dintr-un sistem de economie de
comandã. O simþeam cu atât mai bine cu cât lucram cu produse ale intelectului.
Adicã, puteam sã discutãm chestiuni legate de o mentalitate liberã.

În al doilea rând, am avut posibilitatea sã învãþ economie. Era o obligaþie. ªi
încã economie de piaþã. Cred cã din punctul acesta de vedere mulþi absolvenþi
ai ASE au fost infinit mai vitregiþi decât mine în ceea ce priveºte cunoºtinþele
economice. Eu am învãþat din mers sau în cadrul unor cursuri postuniversitare
de comerþ exterior organizate de multe ori de fundaþii sau universitãþi din
strãinãtate, din Occident. Cei de la ASE erau îndoctrinaþi, chiar dacã fãceau ºi
ceva economie capitalistã, cu economia socialistã.

În al treilea rând, am avut posibilitatea sã cãlãtoresc în strãinãtate într-o
perioadã când se cãlãtorea foarte greu. Aveai foarte dificil acces la paºaport ºi
chiar dacã ai fi avut, nu aveai banii pentru a face deplasãri în strãinãtate pe cont
propriu. Or, eu am vãzut o bunã parte din lume. În orice caz, cu mult mai mult
decât foarte mulþi dintre cetãþenii României. Cãlãtoriile mele au fost, în special,
în afara zonei CAER. Nu în Vest, ci mai degrabã în Sud. Am fost în contact cu altã
lume, cu alte realitãþi, cu alte mentalitãþi.

Deci, sub aspectul împlinirii profesionale, au fost ani foarte buni. A mai fost
o anumitã ºansã. Pe vremea aceea, existau dificultãþi destul de mari în a rãmâne
în sistemul comerþului exterior. Pe mine m-a salvat faptul cã bunicul meu fusese
ºi profesor. Întotdeauna când completam fiºele de cadre îl treceam profesor, nu
preot. Þin minte, la un moment dat a trebuit sã explic de ce s-a nãscut în
Bucovina. În fine, s-a trecut pânã la urmã peste aceste aspecte. Nu erau lucruri
atât de grave, probabil. Toate filtrele au fãcut ca în Romconsult sã fim doar trei
juriºti, toþi trei tineri, toþi trei stagiari, toþi trei obligaþi sã ne gãsim un loc
profesional sub soare. O situaþie foarte stimulativã. Aveam, la un moment dat,
faima de cel mai bun grup de juriºti din întregul sistem de comerþ exterior.
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Academia de Studii Social-Politice
„ªtefan Gheorghiu”

G.A. : În ce an aþi trecut la Academia de Studii Social-Politice ?

A.S. : În 1986. Acolo preda Victor Babiuc în calitate de colaborator. El este cel
care mi-a spus într-o zi : „Nu mai are rost ca Academia sã lucreze cu un colabo-
rator extern. Trebuie sã aibã un titular al ei care sã dezvolte într-adevãr o
disciplinã de drept al comerþului internaþional”. Cum spuneau ei : „Cadrul juridic
al relaþiilor economice internaþionale ale României”. Voiau un om mai tânãr
decât el, decât Babiuc. Iar Victor Babiuc mi-a zis  : „Uite, du-te tu. Încearcã sã
mergi tu acolo”.

G.A. : Deci vã cunoºteaþi dinainte.

A.S. : Sigur cã da. Ne-am cunoscut cu ocazia unui curs postuniversitar, cu parti-
cipare internã ºi internaþionalã, la Lugoj, în toamna anului 1979. Victor Babiuc
fusese invitat sã conferenþieze. Eu eram cursant. Dupã aceea colaborasem la
mai multe lucrãri de cercetare, el fiind cercetãtor la Institutul de Economie
Mondialã. De câteva ori mã rugase sã-i þin locul la cursurile de la Academie.

Revin însã la transferul meu la Academia de Studii Social-Politice. Eram
în perspectiva de a nu-mi mai lua salariul la Romconsult – asta a fost faza pre-
mergãtoare dispariþiei – ºi bineînþeles cã m-am dus. De la a nu-mi lua salariul
am ajuns la perspectiva de a lua un salariu ceva mai mare. ªi aceasta a fost
o experienþã utilã. Facultatea de Comerþ Exterior, dupã cum ºtiþi, se desfiinþase
cu câþiva ani înainte. Fusese transformatã într-un curs postuniversitar care se
organiza numai la Academia de Studii Social-Politice „ªtefan Gheorghiu”.
Când m-am dus acolo am fost întrebat dacã vreau sã fiu „instructor” – era o
funcþie din nomenclatorul partidului, mai bine plãtitã – sau dacã vreau sã
fiu cadru didactic. Am ales sã fiu cadru didactic pentru cã am vrut sã fiu un
om din învãþãmânt.

La Academie am avut ºansa unei activitãþi ºtiinþifice adevãrate. ªeful de cate-
drã, profesorul Grigore Moisuc, dorea sã facã din Catedra de Relaþii Economice
internaþionale cel mai solid nucleu pentru înlocuirea fostei Facultãþi de Comerþ
Exterior. A adus oameni, dupã pãrerea mea, excelenþi. Atmosfera la catedrã era
lipsitã de orice dogmatism. N-am sã uit cum, atunci când s-a terminat de plãtit
datoria externã a României, s-a fãcut o mare adunare de partid unde pro-
fesorii ºi-au exprimat satisfacþia în legãturã cu lichidarea ei. Noi ne-am adunat
la catedrã ºi am discutat înainte cam ce sã spunem. ªeful de catedrã trebuia sã
ia cuvântul. Ne-a întrebat : „Ce mã sfãtuiþi sã zic ?”. Fiecare ºi-a dat cu pãrerea
în sensul în care el a ºi conchis : „Noi nu ne putem prostitua”. Asta a fost
concluzia lui. „Ceilalþi, de la alte catedre, au mãcar scuza cã nu se pricep. Dar
noi nu avem scuza cã nu ne pricepem. Trebuie sã spunem adevãrul aºa cum îl
percepem noi cel puþin”.
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Când a luat cuvântul a zis : „Noi, sigur, ne bucurãm cã s-a rezolvat problema
datoriei externe. Dar ca economiºti nu gãsim nici o justificare a acestui efort ºi a
acestei acþiuni. Probabil cã existã o justificare politicã, numai cã specialitatea
noastrã nu este politica, ci economia. Ca oameni din economie considerãm cã
nu se susþine din punct de vedere economic un asemenea efort”. ªi a mai
adãugat, fãcându-mi desigur o bucurie în momentul acela : „Iar specialistul nostru
în probleme de drept” [nu mi-a spus numele dar, mã rog, eram singurul] „ne-a
explicat cã decretul prin care s-a hotãrât cã România nu va mai lua credite nu
poate avea o semnificaþie potrivit sensului sãu literal întrucât nu are nici un
sens ca un legiuitor sã-ºi autolimiteze competenþele. ªi pentru cã s-ar putea ca
România sã nu aibã cum trãi în continuare fãrã credite externe, aceasta înseamnã
cã decretul are doar înþelesul cã de acum încolo contractarea creditelor externe
se va face cu aprobarea Marii Adunãri Naþionale. Deci prin lege ºi nu de cãtre un
alt for de conducere a þãrii”.

Era un act de curaj. Ceea ce nu ne permite, desigur, sã spunem cã eram
dizidenþi. Dar arãta totuºi un anumit spirit de decenþã.

G.A. : Ceea ce povestiþi þine de o atmosferã specificã doar acestei catedre ?

A.S. : Cred cã ceva asemãnãtor exista ºi la Catedra de Sociologie. Am arãtat unor
tineri cursul pe care eu l-am pregãtit în 1989 ºi care avea 600-700 de pagini. Nu
conþinea nici un citat din „opera” lui Ceauºescu. Dimpotrivã, conþinea o sumã
întreagã de critici la adresa modului în care se concepea organizarea activitãþii
de comerþ exterior a României în acea perioadã. Când s-a discutat în catedrã
cursul, tot profesorul Moisuc a spus – n-am sã uit niciodatã asta – : „ªtii, Adrian,
noi nu-þi cerem sã te prostituezi, dar mãcar pe prima paginã pune un citat din ce
spune tovarãºul Ceauºescu, pentru cã dânsul a spus atâtea încât nu se poate sã
nu gãseºti ceva care cât de cât sã se potriveascã. E foarte greu sã mergem atât de
tare împotriva curentului. Mãcar atât sã fie”.

Eu am zis cã o sã gãsesc ceva dar sã-mi dea girul ca sã multiplic cursul. Dupã
ce mi-a dat girul l-am dat la multiplicare fãrã sã pun nici un fel de citat. Mã rog,
nu s-a întâmplat nici în acest caz nimic. Munca la Academie era pentru mine, vã
repet, o ocazie de a-mi aºeza, de a-mi sistematiza teoretic suma de cunoºtinþe
pe care o dobândisem anterior în practicã. În acelaºi timp, am continuat activi-
tatea practicã de arbitru la Curtea de arbitraj comercial internaþional de pe lângã
Camera de Comerþ a României unde tot profesorul Tudor Popescu m-a numit,
precum ºi în calitate de consultant pe lângã diversele întreprinderi de comerþ
exterior care, mã rog, aveau nevoie de serviciile mele. Aºa încât am avut o viaþã
oarecum atipicã în timpul regimului trecut. Nu simplã, în nici un caz, dar cu o
sumã întreagã de oportunitãþi suplimentare faþã de normal, în mãsurã sã conso-
lideze un anume tip de personalitate profesionalã, sã spunem.

G.A. : Aº dori sã vã întreb urmãtorul lucru : d-strã lucraþi la Academia „ªtefan
Gheorghiu”, aveaþi contacte într-o zonã în care informaþia era desigur mult mai
bogatã ºi mai semnificativã decât cea aflatã la îndemâna omului de pe stradã.
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Simþeaþi oare dezagregarea sistemului ? Simþeaþi faptul cã „se va termina”, dupã
toate cele ce aveau loc în URSS ?

A.S. : Oh, da ! Nu numai cã se întâmpla asta, dar discutam ºi chiar începusem sã
legãm, sã instituþionalizãm, ca sã spun aºa, discuþiile între noi. Activi în organi-
zarea unor grupuri care urmau sã aibã dezbateri „discrete” asupra situaþiei
politice ºi sã proiecteze scenarii post-Ceauºescu erau Vasile Secãreº ºi Dorel
ªandor96. Sigur, istoricii vor trebui sã vadã exact cine ºi ce era, cine ºi ce carte
juca acolo. Dacã doi spuneau acelaºi lucru, „Trãiascã !, trãiascã perestroika !” sau
„Ce-o mai fi prostia asta ?”, nu înseamnã cã amândoi erau chiar gorbacioviºti.
Înþelegeþi ? Era însã o fierbere extraordinarã ºi þin minte cã erau deja acþiuni de
zdruncinare din interior a regimului. Evenimentele s-au precipitat ºi de aceea nu
am mai avut timp sã intru efectiv în vreo formaþie care pãrea sã conspire, deºi
începusem sã mã apropii de unii care pãreau sã aibã astfel de activitãþi ºi pãreau
gata sã intre în orice misiune revoluþionarã.

G.A. : Vorbiþi despre „acþiuni de zdruncinare din interior”. La ce vã referiþi ?

A.S. : Atmosfera la „ªtefan Gheorghiu” era pentru noi cea mai universitarã
posibilã. Noi nu aveam obligaþii de gospodãrire a cãminelor, noi nu aveam
„Daciadã”, nu aveam „Cântarea României”. Doar activitate ºtiinþificã. Nici mãcar
activitatea de partid nu era pentru noi foarte intensã. (Cu excepþia unor ºedinþe
de partid care nu durau niciodatã mai mult de o orã ºi jumãtate sau, mã rog, cam
atât stãteam noi. În rest, activitate politicã, de partid, nu exista.) Ne þineam
cursul sau seminarul ºi dupã aceea ne ocupam de activitatea ºtiinþificã. Nu mai
verifica nimeni nimic. Ceea ce trebuia era sã scriem cursuri importante, funda-
mentale ºi, într-adevãr, exista un val întreg de lucrãri care puteau sã reziste
timpului. Doar în perioada vacanþelor de varã ni se cerea sã mergem ºi sã þinem
conferinþe la diverse întreprinderi.

Þin minte, în acea varã am þinut o conferinþã la o fabricã de lângã Moreni.
O fabricã de producþie militarã. Între alte chestiuni, ideea principalã pe care am
dezvoltat-o a fost aceea a decalajului tot mai dramatic pe care România îl
cunoaºte în raport cu þãrile occidentale. Le-am zis atunci cã România este pe
punctul de a ieºi din istorie. Cã dacã am lua fie ºi numai decalajul tehnologic în
calcul s-ar putea sã ajungem sã murim de sete lângã un robinet de apã pentru cã
nu ºtim sã-l manevrãm. Tehnologia pe care au ajuns s-o foloseascã alþii este
complet alta decât cea pe care o cunoaºtem noi. Pornind de la aceastã metaforã,
arãtam de ce este necesarã o schimbare de sistem în România.

A fost o liniºte mormântalã în salã. Era foarte multã lume. Câteva sute de
oameni, majoritatea ingineri, maiºtri sau muncitori, în orice caz militari, învãþaþi
cu o anumitã disciplinã, dar, în acelaºi timp, cu o calificare profesionalã foarte

96. Cred cã este important sã reþinem cum ºi de unde apar în amintirile lui Severin numele
unor actori pe care îi regãsim jucând un rol important în structurile de putere post-
-revoluþionare  : Vasile Secãreº, Victor Babiuc, Mircea Paºcu, Dorel ªandor, Mugur Isãrescu,
Vladimir Pasti ºi alþii numiþi în capitolele urmãtoare.
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înaltã. Cu capacitatea de a pricepe multe. Când am terminat, directorul fabricii
mi-a spus : „Tovarãºe profesor, am ascultat cu multã atenþie, am înþeles tot ce-aþi
spus ºi o sã ne gândim la ceea ce ne-aþi spus”. A subliniat cuvintele „tot ce-aþi
spus” cu subînþeles. Dupã care m-a invitat sã bem o cafea.

Pe vremea aceea o cafea era un lucru rar. Bineînþeles, o cafea veritabilã. Mi-a
fãcut cadou, þin minte, un cuþit fãcut la ei acolo, în fabricã, foarte frumos. Mi-a
spus : „Acum, între noi, domnule profesor” [deci n-a mai folosit apelativul
standard] „pot sã vã spun cã mare curaj aþi avut sã susþineþi ceea ce aþi susþinut.
Sunt oameni deºtepþi între cei de aici. Sunt, desigur, unii care o sã-ºi facã
rapoartele, dar e bine cã spuneþi lucrul acesta pentru cã trebuie sã începem sã
înþelegem. Nu cã e nevoie de o schimbare. Asta înþelegem. Dar cã suntem mai
mulþi care gândim la fel. Sã scãpãm de frica datã de percepþia cã fiecare gândeºte
bine, dar gândeºte singur. Sau în familia lui”.

Eu nu eram implicat în nici un fel de grup care fãcea lucrul acesta în mod
coordonat, dar ºtiu pe unii care, în acea varã, erau destul de înþeleºi între ei.
Majoritatea cadrelor didactice au fãcut astfel de turnee având cuvântãri similare.
Eu mi-am construit dupã mintea mea ce-am vrut sã spun, dar mesajul era acelaºi
cu al celorlalþi, chiar dacã erau diferite cuvintele.

În momentul în care a început ceea ce a început la Timiºoara, pe 16 decem-
brie, s-a anunþat o mare ºedinþã de partid pe întreaga Academie. Noi am crezut
cã este vorba despre un fel de prelucrare legatã de evenimentele de la Timiºoara.
Drept pentru care ne-am strâns în mod spontan – unii e posibil sã nu fi venit în
mod spontan, eu ºtiu de mine ºi de alþi câþiva prieteni ºi colegi – ºi ne-am
întrebat : „Ce vom face, ce atitudine adoptãm în aceastã chestiune  ?”. Eram
pregãtiþi, cum sã spun, sã pornim o mare revoltã. Spunând cã deja lucrurile au
depãºit orice limitã admisibilã ºi cã nu se mai poate. Sã facem ceea ce au fãcut
intelectualii din Cehoslovacia, din Polonia, adicã sã ne exprimãm protestul. Exact
acolo de unde se aºtepta lumea poate cel mai puþin. Sã ieºim ºi sã vorbim despre
faptul cã regimul a ajuns la finalul sãu. Cã nu mai putem sã lucrãm în acest
sistem pentru cã nu ne putem permite sã fim copãrtaºi la crimã. La Timiºoara,
prin acþiunea militarã împotriva revoluþionarilor, se comiteau crime.

Acea ºedinþã s-a contramandat. Se pare cã nici nu se intenþiona o prelucrare.
Nu s-a fãcut nici un fel de agitaþie în Academie.

Aceasta era atmosfera de la „ªtefan Gheorghiu”. Nu am fost implicaþi în acea
demonstraþie oficialã din 21 decembrie. Însã eram ºi noi cu ochii pe ea. Eram
chiar în catedrã când s-a întrerupt transmisia televiziunii din cauza huiduielilor.
Atunci a venit cineva ºi mi-a spus : „Gata, a început ! E cazul sã se termine
de-acum ! Într-un fel sau altul”.

Atunci am ieºit ºi noi pe stradã, când foarte mulþi au ieºit. Am fost în clãdirea
CC când a început sã se tragã, pe 22 seara97…

97. L-am întrebat pe Adrian Severin dacã are certificat de revoluþionar. Mi-a spus cã nu are,
nu a cerut.
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15

Decembrie 1989, primãvara anului 1990

Aceasta este seara noastrã

G.A. : Pe Ion Iliescu îl cunoºteaþi ?

A.S. : Nu l-am cunoscut nici pe el, nici pe Petre Roman. ªtiam cine este, ºtiam
cum aratã ºi din cauza asta atunci când, la un moment dat, a venit la intrarea
Comitetului Central, unde mã aflam întâmplãtor ºi eu, ºi a încercat sã intre,
le-am spus unora – aveam probabil un aer de om care ºtie ce spune – sã-i dea
drumul înãuntru : „Lãsaþi-l, domnule, cã este d-l Iliescu”. Cei din jur aveau niºte
lãnci de steag, au fãcut un mic culoar, ca sã poatã trece. Când a ajuns la uºã –
uºa din Dem Dobrescu, pe atunci Oneºti – a gãsit-o închisã. Era încuiatã cu
cheia prin interior. Cineva a venit sã-i deschidã98.

G.A. : Înþeleg deci cã pe 22 decembrie seara eraþi chiar în clãdirea Comitetului
Central. Ce aþi fãcut pe 23 ºi 24 decembrie, în zilele urmãtoare ?

A.S. : Zilele urmãtoare au fost zilele unor sentimente foarte penibile. Eram, deci,
la CC când a început bãtãlia. A început sã se tragã. Aº povesti poate cel mai
semnificativ episod. Nostim, dacã n-ar fi trist.

Am spus, eram în Comitetul Central. Se îmbulzea lumea în toate camerele.
Aveam tot timpul un sentiment de iritare pentru cã am recunoscut tot felul de
persoane despre care în nici un caz nu puteam crede cã se bucurã autentic de
revoluþie. ªi, mai mult, nu puteam sã cred cã ele vãd revoluþia ca una anticomu-
nistã. Întâlneam chiar ºi profesori de la „ªtefan Gheorghiu” despre care ºtiam cã
sunt stângiºti ºi fundamentaliºti. Erau de asemenea oameni din fosta conducere
superioarã a partidului care afectau o bucurie mult prea mare.

G.A. : Ca Ilie Verdeþ.

A.S. : Ca Ilie Verdeþ, ca ªtefan Vâlcu, Ion Avram, Cornel Burticã. Eu înþeleg
foarte bine cã ei au avut divergenþe cu Ceauºescu. Cã, de pildã, Cornel Burticã
era ºi este un om inteligent. Dar astea nu sunt motive suficiente sã exulþi de
bucurie dupã ce ani de-a rândul fuseseºi în vârful ierarhiei. Poate cã în sinea lor

98. Întâmplãtor, am cealaltã jumãtate a versiunii. Cel care a deschis atunci uºa din interior
este prietenul meu de la Alianþa Civicã, Iulian Cornãþeanu.
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aveau motive de bucurie, nu mã intereseazã care erau, dar exprimarea acestei
bucurii, afiºarea ei era, dupã pãrerea mea, indecentã.

Într-o camerã al cãrei numãr îmi scapã s-a anunþat cã se adunã persoanele
care urmau sã formeze viitorul guvern. Prin voluntariat. Binenþeles cã toatã
povestea asta era o cacealma pentru þinut în prizã niºte oameni care nu erau în
cãrþi ºi cãrora trebuia sã li se dea de lucru. Erau niºte coli de hârtie pe un colþ de
masã, pe care lumea îºi trecea numele. Se spunea : „Domnule, treceþi-vã aici
numele dacã vreþi vreun portofoliu ºi vã pricepeþi la ceva anume”. Adicã, þara îºi
fãcea oferta. Fiecare de pe-acolo se ºi imagina într-un post important în condu-
cerea statului ºi trecea, eu ºtiu, Industrie, Interne, Externe. Pentru cã trebuia sã
fie gãsit dupã aceea, îºi dãdea adresa ºi un numãr de telefon.

Era o vânzolealã imensã. Surescitarea era mare. Alãturi, continua nesfârºitul
miting de pe balcon, timp în care, probabil, în alte birouri, se întâmpla ceva
doar pentru iniþiaþi. Eu nu eram dintre ei. În rest, se stãtea ºi nu se ºtia încotro
mergem, ce e de fãcut. Vedeam tot felul de figuri. Un nume „binecuvântat”, des
menþionat în acest context, era al lui Dumitru Mazilu. Adicã, vedeam cum se
joacã un mare teatru. Era ºi logic sã se întâmple aºa. Era limpede cã pe undeva
se duce o bãtãlie pentru putere, dar eu nu asistam la ea, ci doar la diversiunile
menite s-o ascundã într-o perdea de fum.

Mã plimbam, ca sã zic aºa, ca un animal în cuºcã. Erau diverºi nu-ºtiu-cine
care te îndrumau sã mergi în anumite camere, sã stai acolo cã e mai liniºte, mai
ferit. Aceºtia se vedea cã erau mult mai aclimatizaþi. Ei pãreau a fi organizatorii
chermezei, în raport cu alþii care erau bezmetici ºi se învârteau pe acolo sub
imperiul unei emoþii, fãrã a avea în spate un plan stabilit dinainte sau mãcar la
faþa locului. În contextul acesta am ajuns la camera de care vorbeam, unde
probabil cã erau trimiºi papagalii ca sã se autopropunã pentru guvernare. Era o
listã deschisã infinitã.

La un moment dat m-am dus la fereastrã sã vãd totuºi ce se întâmplã. Acolo
se afla un bãiat foarte tânãr, foarte emoþionat, care stãtea sus, urcat pe pervazul
ferestrei ºi încerca sã vadã, s-audã ce se petrece afarã. Privirea mea s-a încruciºat
cu privirea lui ºi, vãzându-mi cãutãtura poate mai severã, ºi-o fi imaginat cã sunt
vreun ºef care ºtie el ce face pe acolo. Drept pentru care s-a simþit obligat sã se
scuze faþã de mine ºi sã spunã : „ªtiþi, d-strã aveþi treabã, în timp ce noi stãm la
miting. Dar trebuie sã aveþi înþelegere ºi faþã de noi, pentru cã astãzi este seara
noastrã, este ziua noastrã, ziua eliberãrii”.

Eu nu spusesem nimic, dar priveam concentrat ºi el a simþit nevoia sã for-
muleze aceastã scuzã. La care i-am rãspus : „Bine, dar nu e nici o problemã. Staþi
ºi bucuraþi-vã de aceastã zi pentru cã în curând cei pe care îi aclamaþi astãzi o sã
se lepede de voi”.

Cred cã într-un fel au fost vorbe profetice. El s-a uitat lung la mine, eu m-am
uitat lung la el ºi am plecat. Nu aveam nimic împotriva lor, împotriva celor care
erau pe balcon. Nu-i cunoºteam, nu avusesem nici un conflict cu ei. Nu-mi
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luaserã nimic din ce mi se cuvenea mie, dar am avut senzaþia cã cel puþin în
formaþia aceea se încerca jucarea unei piese pentru ameþit prostimea. Care,
dupa aceea, devenitã incomodã, trebuia sã fie îndepãrtatã într-o formã sau alta.
N-am sã uit niciodatã scurta discuþie pe care am avut-o cu acel tânãr.

La foarte puþinã vreme, cred cã douã-trei minute, a început sã se tragã. Mare
hãrmãlaie în sala unde se fãcea lista guvernului. Cineva a zis : „Stingeþi luminile,
sã nu vã ocheascã prin fereastrã. Dacã vor vedea lumina stinsã, nu vor ochi în
direcþia asta. Dacã vãd lumina aprinsã ºi contururile noastre or sã tragã”.

S-au stins luminile. Singurul fir de luminã venea de pe culoar descoperind
vag doar o micã suprafaþã din dreptul uºii. Fireºte cã pe întunericul acela ºi în
condiþiile acelea nu avea nici un sens sã mai rãmân în camerã. Am încercat
sã-mi fac loc spre uºã ca sã ies. Când eram pe punctul de a ieºi am vãzut cum cei
din camerã se îndreptau ca niºte umbre cãtre colþul de masã, foarte aproape de
zona aceea puþin luminatã, unde erau listele cu ministeriabili. Se cãutau ºi se
ºtergeau de pe listã, fiecare, ca nu cumva dacã revin la putere cei despre care se
credea cã au început sã tragã, sã-i gãseascã. Unii chiar luau cu totul hârtia,
pagina pe care se gãseau, o împãtureau ºi o puneau în buzunar.

Curând focul s-a înteþit. Cei care trebuiau sã plece au plecat, nici eu nu ºtiam
unde. Câþiva am rãmas în mijlocul focului : ardea Palatul, ardea Biblioteca, ardea
cãsuþa aceea pe care o þineam minte din copilãrie, o casã splendidã – dacã-mi
amintesc bine, acolo era redacþia Magazinului istoric. Se golea Comitetul Central.

Când s-a mai potolit canonada am pornit hai-hui prin oraº. Apoi m-am
îndreptat spre casã. În zilele urmãtoare, am încercat sã fac douã lucruri. Sã-mi
caut cunoºtinþe, prieteni cu care sã concepem programe. Sã concepem idei cu
care sã ne ducem în faþa instanþelor care se constituiau pentru conducerea þãrii.
În al doilea rând, am încercat sã iau legãtura cumva cu cei care se aflau la
Putere, pentru cã eram convins cã trebuie sã urmeze îmbogãþirea cu noi oameni
a grupului care preluase în acel moment frâiele statului. I-am scris atunci niºte
scrisori lui Ion Iliescu – nu ºtiu dacã i-au parvenit vreodatã – în care îi spuneam
cã dacã vom construi bine temelia construcþia va fi bunã. Dacã vom pune-o
strâmb, atunci toatã construcþia va avea de suferit.

Aveam un amic care era reporter la radio „România tineret”. El m-a invitat sã
particip la mai multe emisiuni, sã dau interviuri, sã spun câte ceva. Cred cã am
fost printre primii care au susþinut cã revoluþia nu trebuie sã fie o revoluþie
împotriva unei familii, ci împotriva unui sistem. Aceastã atitudine m-a diferenþiat
pentru anii care vor veni de mulþi alþii care erau în conducere ºi vorbeau, cu
mare afecþiune – inclusiv Petre Roman –, despre perioada Dej.
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Îmi lipseºte o piesã, o verigã din acest lanþ
al evenimentelor

G.A. : Cum aþi ajuns sã intraþi în contact cu autoritãþile provizorii ?

A.S. : Prin Vasile Secãreº. El avea o legãturã cu Virgil Mãgureanu, care era un
consilier apropiat al lui Ion Iliescu, prin profesorul Trãsnea. Profesorul Trãsnea
fusese, din câte ºtiu eu, conducãtorul de doctorat al ambilor ºi încerca atunci sã
joace un rol de ideolog, în noul context. Eu nu-l cunoºteam la vremea aceea pe
Virgil Mãgureanu. Cred cã îl vãzusem cândva înainte la Academie, la un curs.
Cineva mi-a spus cã e „Mãgureanu, acela cu scandalul”. Dar nu-l cunoºteam
personal ºi nici el nu mã cunoºtea pe mine. Cândva, pe la mijlocul anului 1989,
un profesor mai în vârstã mi-a arãtat câteva pagini scrise la maºinã despre
Gorbaciov ºi reformele sale. Mi-a spus cã le are de de la Virgil Mãgureanu, care
ar fi fost „omul Moscovei”. Mi-a recomandat sã-l ocolesc, ca sã nu am probleme.
Mãgureanu avea atunci, în decembrie ’89 ºi în ’90, un rol important.

G.A. : Povesteaþi cum s-a format echipa de consultanþi, de experþi de pe lângã
Ion Iliescu. De întâlnirea sau legãtura pe care aþi avut-o cu d-l Secãreº. Din cine
mai era format grupul ?

A.S. : Adrian Nãstase, Puiu Paºcu, Cornel Codiþã, era Mugur Isãrescu prezent
destul de des dar nu în permanenþã, era Dan Mircea Popescu.

G.A. : Pe Mircea Paºcu îl cunoºteaþi dinainte ?

A.S. : Pe Mircea Paºcu în cunoºteam de la Academie. Era foarte greu de precizat
care este activitatea acestui grup. El s-a constituit ca un grup de consilieri pe
probleme de politicã externã. Aºa cum am fost lãsat sã înþeleg în acel moment,
era un grup care încerca sã facã o contrapondere la intensa activitate de orientare
a politicii externe româneºti pe care o ducea d-l Silviu Brucan, pe atunci vice-
-preºedinte al Consiliului FSN. Într-un fel sau altul, printre atribuþiile sale, una
de cãpetenie era ºi cea vizând politica externã. El fusese unul dintre aceia care
sugerase tot felul de persoane care sã ocupe posturi importante în Ministerul
Afacerilor Externe.

G.A. : De genul ?

A.S. : Din câte ºtiu eu, el este unul dintre cei care l-au propus pe Sergiu Celac.
Fãrã ca asta sã însemne cã am constatat vreodatã între cei doi o prietenie sau
vreo relaþie specialã în plan personal. Se pare cã Silviu Brucan a gândit acel
tandem la conducerea Ministerului de Externe : Sergiu Celac, cu presupuse relaþii
bune spre Est ºi Corneliu Bogdan, adjunct al ministrului, cu relaþii ºi contacte
importante, se considera, în Occident, în special în SUA. Sigur cã un minister nu
se poate construi pe asemenea speculaþii, oarecum tipice pentru personalitatea
d-lui Brucan. Nu poþi avea jumãtate de minister orientatã într-o direcþie ºi
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jumãtate în cealaltã. ªi, pentru a nu face o nedreptate d-lui Celac, eu nici nu
cred, aºa cum am mai spus, sã fi constatat la dânsul o orientare exclusivã într-o
direcþie sau în alta. Însã acesta era modul de a gândi al d-lui Brucan. Cred cã
avea un scop ascuns, acela de a nu crea o orientare cu adevãrat nouã în
Ministerul Afacerilor Externe, de a face ministerul cât se poate de incoerent în
sine ºi, prin aceasta, uºor de utilizat de un spirit director aflat în afara lui. Spirit
în rolul cãruia d-l Brucan se distribuise pe sine însuºi.

G.A. : Cu oarecarele talent pe care i-l cunoaºtem.

A.S. : Cu oarecarele talent pe care îl cunoaºtem cu toþii ºi care, fiind de noto-
rietate, nu mai trebuie dovedit.

G.A. : Cine a simþit însã necesitatea de a-l contracara pe d-l Brucan ? Cine a
solicitat sã interveniþi ?

A.S. : Acesta este un punct pe care aº vrea sã-l pot clarifica, pentru cã rãmâne în
bunã mãsurã învãluit în umbrã. Eu, Vasile Secãreº ºi alþii din grupul respectiv am
bombardat conducerea proaspãtã a CFSN în ultimele zile ale lui 1989, de îndatã
ce s-au terminat luptele pe strãzi, ºi în primele zile ale lui ’90, cu scrisori în care
atrãgeam atenþia asupra pericolelor ca puterea devenitã pentru câteva momente
vacantã sã fie preluatã de unii care sã o dirijeze într-o direcþie neconvenabilã.
Incorectã, neconformã cu spiritul profund al acelei miºcãri populare, ºi anume,
transformarea de sistem în România 99. Acesta era sensul profund, dupã pãrerea
noastrã, sau dupã a mea cel puþin, a ceea ce se întâmplase între 16 ºi 22 decem-
brie. Acest sens nu trebuia pierdut. Mie mi se pãrea foarte grav cã totul se focaliza
pe aºa-zisele robinete de aur ale lui Ceauºescu din diferitele sale reºedinþe.
(Când mai târziu aveam sã intru în reºedinþele fostului dictator aveam sã constat
cã robinetele nu erau de aur, ci din inox.) Totul era legat de ce fãcuse Ceauºescu,
de critica politicii lui. O criticã având deja posibilitatea de a se exprima cu totul
liber, în condiþiile în care Nicolae ºi Elena Ceauºescu fuseserã lichidaþi fizic ºi
n-ar fi putut în nici un fel sã aducã vreun contraargument. A concentra totul
asupra unui cuplu de persoane mi se pãrea o deturnare a atenþiei de la adevãrata
þintã, care era schimbarea sistemului comunist totalitar, nu doar înlocuirea unor
oameni în conducerea statului.

Nu înþeleg nici eu ce se întâmpla atunci. Îmi lipseºte o piesã, o verigã din
acest lanþ al evenimentelor. Am încercat sã exprim aceste îngrijorãri ºi lui Vasile

99. E interesant sã vezi cum s-au situat oamenii faþã de evenimente, în funcþie de datele lor
personale. Evident, Adrian Severin, deºi avusese o carierã legatã de structurile avantajate
ale PCR, nu putea sã vadã împlinirea revoluþiei doar în actul simplu al distrugerii
comunismului. De aceea el nu interpreteazã revoluþia din decembrie, aºa cum a fãcut-o
majoritatea, ca un refuz simplu, exasperat ºi neproblematizat de a mai suporta regimul
comunist. Ideea de a participa la o reconstrucþie de sistem era legatã, evident, de ideea
posibilului loc pe care noua societate îl putea oferi cunoºtinþelor ºi dexteritãþilor sale.
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Secãreº, ºi lui Ioan Mircea Pascu ºi altora cu care, într-un fel sau altul, m-am
întâlnit în acele zile. Bineînþeles, lui Victor Babiuc cu care discutam foarte des ºi
care mai târziu a intrat în formaþie. Dintre toþi Vasile Secãreº a fost cel care ne-a
telefonat ºi ne-a spus : „Am gãsit o legãturã directã cu Ion Iliescu” [care era
preºedintele CFSN]. „Am reuºit sã obþinem aprobarea lui sã constituim un grup
de consilieri pe probleme de politicã externã, pe lângã CFSN”.

Drept pentru care ne chema sã ne adunãm acolo, sã întâlnim diverºi oameni ;
pe unii îi cunoºteam mai bine, pe unii mai puþin, pe unii îi recomandaserãm
noi din gurã-în-gurã. De pildã, pe Victor Babiuc îl recomandasem eu. Eugen
Dijmãrescu deja se apropia de acel grup dar puþin dupã aceea a fost preluat de
Petre Roman ºi inclus în guvern. Vã spun : erau diverse comitete, comiþii, grupuri
formale, informale, care se constituiau, se desfiinþau, se comasau, se intersectau.
De aceea, dupã atâþia ani, chiar n-aº putea sã spun cu totalã exactitate cine ºi
cum era.

G.A. : Formalizarea acestei echipe când s-a produs ?

A.S. : În primele zile ale lui ianuarie. Asta ºtiu precis. Am primit un telefon
acasã. Mi s-a spus : „Uite, vino aici cã am reuºit sã avem aprobarea, acordul
pentru a constitui acest grup. Sã vedem ce putem face ºi cum sã procedãm”.
M-am dus la Palatul Victoria. La unul dintre etaje era o cãmãruþã foarte micã
unde se constituia amintitul colectiv. Dupã care am luat o sumã întreagã de
iniþiative. Una din iniþiativele importante pe care am luat-o a fost aceea de a da
un semnal cãtre SUA privind clauza naþiunii celei mai favorizate, denunþând
politica ceauºistã de rãcire a relaþiilor cu America ºi de abandon la un moment
dat a clauzei. Sigur, fusese un abandon retoric, pentru cã era de presupus cã
America nu ne-ar fi prelungit clauza, dar oricum, Ceauºescu adusese Americii
un afront spunând cã nu mai are el nevoie de clauzã.

Un alt lucru important pe care l-am fãcut ºi pe care am considerat cã trebuie
sã-l facem de îndatã a fost acela privind reluarea relaþiilor cu FMI ºi Banca
Mondialã. Ceauºescu întrerupsese relaþiile cu aceste organizaþii finanþatoare deºi
România era membrã a lor. Mai mult, adoptase un act normativ în care se spunea
cã România nu va mai lua niciodatã credite externe. Nu mai are rost sã discutãm
acum de stupizenia acestui act normativ ; dar el exista ºi noi trebuia sã acþionãm
în sensul înlãturãrii lui ºi restabilirii relaþiilor cu organismele finanþatoare interna-
þionale. În acele zile se pare cã nimeni nu avusese aceste idei extrem de simple
dar a cãror aplicare necesita o duratã suficient de lungã ca sã justifice antamarea
problemei cât mai repede.

Unul din lucrurile de care sunt destul de mândru, dar care mi-a lãsat ºi un
gust amar datoritã lipsei mijloacelor de a transforma o idee bunã într-o faptã
realã, a fost o declaraþie privind poziþia noii puteri din România faþã de românii
din diasporã. Eu cred cã n-aþi auzit de declaraþia asta.

G.A. : Nu. Nici nu pãrea cã existã o asemenea preocupare pe atunci.
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A.S. : Cu mare greutate am reuºit sã fac sã fie publicatã cu niºte caractere
miniscule pe o manºetã în josul nu-ºtiu-cãrei pagini de ziar. Acesta a fost unul
dintre primele momente când mi-am pus un semn de întrebare asupra onestitãþii
unor declaraþii politice de principiu. Nu înþelegeam de ce exista o asemenea
rezistenþã mutã la o iniþiativã care mie mi se pãrea cã nu ridicã probleme de nici
un fel. Era vorba de o declaraþie-program nu foarte lungã – nici nu trebuia sã fie
foarte lungã – dar o declaraþie-program pe care noi trebuia s-o adresãm pentru
a fixa poziþia noii conduceri a României faþã de românii din afara graniþelor. Mã
refer la cei care emigraserã din România, care fuseserã siliþi, într-o formã sau
alta, sã plece din þarã.

Declaraþia aceasta program avea ºi un mesaj foarte concret cãtre românii din
afarã, arãtându-le cam ce aºteaptã þara de la ei ºi cam ce le oferã þara în noile
condiþii. În acel moment gândeam cã aceºti români pot constitui canale de
comunicare externã sau contacte importante cu Occidentul. Credeam cã ei
reprezintã cea mai importantã categorie de oameni care deþin know-how-ul
democraþiei practice ºi, mai ales, al economiei de piaþã efective. Pentru cã, trãind
o vreme în þãrile cu o economie de piaþã, apucaserã sã o înveþe ºi altfel decât
din cãrþi. Credeam cã ei pot veni în România pentru a pune bazele unui capital
românesc privat, care nu avea cum sã se nascã prea repede aici, din sãrãcia
generalizatã a românilor care trãiserã tot timpul în þarã. Se preconiza acolo chiar
ºi crearea unei mici instituþii administrative, un fel de departament care sã se
ocupe de punerea în aplicare a acestei declaraþii-program.

Eu, cu încã unul sau doi, ne-am entuziasmat de aceastã idee. Ea avea ºi un
simbolism important. Era vorba despre unificarea românilor, despre vindecarea
unei fracturi. Ar fi fost momentul cel mai potrivit pentru ca oamenii sã uite de
amãrãciunile trecutului în condiþiile în care li se oferea un prezent de onestitate
ºi un viitor de speranþã. Mi-am zis cã dacã se întârzie cu greu va mai putea fi
recuperatã ocazia.

G.A. : Îmi amintesc foarte bine discuþiile pe care le-am avut imediat dupã revo-
luþie cu români care plecaserã din þarã, nu cu mult timp înainte de 1989. (În mod
particular, cea mai vie îmi rãmâne întâlnirea cu Mircea Iorgulescu.) Pãreau sã
aibã o jenã, cã au cedat plecând ºi n-au avut ºansa participãrii la extraordinarul
eveniment. Ar fi dorit sã poatã contribui la ceea ce toþi consideram cã va urma :
o reconstrucþie din temelii. Dupã vara anului 1990, mai precis dupã venirea
minerilor la Bucureºti, toþi aceºti oameni se simþeau fericiþi cã plecaserã din þarã.
La timp. Atunci se pare cã s-a produs ruptura fundamentalã între românii din
afarã ºi cei din þarã.

A.S. : Observaþia confirmã ceea ce credeam ºi eu atunci, cã trecerea lunilor, nu
a anilor, fãrã o lãmurire a relaþiilor dintre þarã ºi diasporã ºi fãrã lansarea imediatã
a un mesaj de reconciliere, pe deasupra frontierei noastre naþionale, ar fi condus
la cronicizarea unei stãri de divorþ. Acesta este motivul pentru care am purtat cu
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entuziasm ideea prin toate birourile. Desigur, nimeni nu mi-a zis „nu”, nimeni
nu a zis cã este o prostie. Dar, la un moment dat, tot efortul dispãrea ca unul din
acele râuri care curge în deºert ºi, la un moment dat, se pierde în nisip. Nu se
ºtie dacã s-a transformat într-un râu subteran sau dacã, pur ºi simplu, ºi-a epuizat
substanþa evaporându-se. Am sperat atunci ca mãcar presa sã preia ºi sã dea
amploare declaraþiei. A fost unul din primele momente în care am început sã am
unele suspiciuni asupra onestitãþii presei.

O politicã de culise în momentul în care instituþiile þãrii
trebuiau sã fie transparente

G.A. : Când aþi avut primele întâlniri cu Ion Iliescu ºi cu ceilalþi lideri ai CFSN ?

A.S. : Nu le-am avut prea devreme. Aceste legãturi le avea, din câte ºtiu – nici
el foarte intens, dar oricum le avea – Vasile Secãreº, care era un fel de lider al
respectivului colectiv. El ne mai spunea : „L-am vãzut pe Brucan azi de dimi-
neaþã ºi i-am spus aºa ºi pe dincolo ; l-am vãzut pe Celac [care era ministru de
Externe] ºi i-am spus aºa ºi pe dincolo” ; „am mers la cabinetul d-lui Iliescu”.
Impresia mea este cã nu trecea dincolo de cabinet spre a-l vedea chiar pe Ion
Iliescu personal.

Întâlnirea cu Ion Iliescu s-a produs la presiunea noastrã. Am dorit sã ne
spunem direct ideile ºi pãsurile ºi sã încercãm sã-l sensibilizãm asupra unor
opinii pe care le aveam. Noi funcþionam ca o semicelulã de crizã în care fiecare
lua câte o problemã spre rezolvare, dupã cum considera de cuviinþã, sau mai
rãspundea unor întrebãri. Numai cã de cele mai multe ori întrebãrile nu veneau
ºi ni le puneam noi singuri. Luam iniþiativa de a le da un rãspuns care nu ni se
cerea. Dar eram acolo ºi puteam sã mai influenþãm anumite lucruri.

O altã chestiune concretã cu care am avut legãturã a fost legea paºapoartelor,
care urma sã consacre dreptul la libera circulaþie a persoanelor. Alãturi de alþi
câþiva colegi din grup am lucrat efectiv la redactarea legii. Eram ºi jurist, deci
ºtiam cât de cât cum se face o lege. Legea a fost adoptatã aºa cum se adoptau
atunci decretele-legi, fãrã nici un fel de dezbatere. Dupã ce noi am redactat-o,
am transmis-o la cabinetul d-lui Iliescu, care nu ºtim ce a fãcut cu ea dar, într-o
orã, o ºi semnase ºi o promulgase. A fost o istorioarã amuzantã… Unul dintre
noi s-a dus la xerox sã-ºi facã o copie a legii. Acolo s-a întâlnit cu nimeni altul
decât Petre Roman, care era prim-ministru. Venise ºi el la xerox sã-ºi tragã o
copie dupã ceva. Întrebând, „Ce trageþi aici la xerox  ?” ºi primind rãspunsul
„Legea paºapoartelor”, a pus o întrebare uºor miratã, nu de fond, ci doar una
aºa, de stil : „Ce, s-a ºi adoptat ?”. De unde rezulta foarte clar cã nici primul-
-ministru nu ºtia cã legea respectivã fusese adoptatã.

O altã contribuþie am avut-o la legea privind micile întreprinderi ºi micii
întreprinzãtori. N-a fost o lege foarte bunã în momentul în care s-a fãcut, la mare
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vitezã. Motivaþia noastrã era însã aceea de a încerca sã dãm cât mai repede
drumul unor elemente de piaþã. Cu cât petreceam mai mult în Palatul Victoria,
cu atât îmi cream mai multe dubii cu privire la hotãrârea realã a celor mai mulþi
oameni care aveau o influenþã autenticã de a face schimbãri majore în sistemul
politic ºi economic.

G.A. : Astea se întâmplau în ianuarie ’90.

A.S. : Ianuarie-februarie 1990. Sã continui. Ne-am mai ocupat de tema reintro-
ducerii pedepsei cu moartea. Cunoaºteþi contextul în care s-a pus problema ei.
Am fãcut un microstudiu, un document pe care l-am trimis d-lui Iliescu ºi
conducerii CFSN, în care pledam împotriva reintroducerii pedepsei cu moartea.
Argumentam cu tot felul de elemente politice, filozofice, religioase, juridice, de
drepturi ale omului.

Un alt document pe care l-am întocmit era legat de scoaterea în afara legii a
Partidului Comunist. O problemã sensibilã care, dupã pãrerea mea, nu trebuia
tratatã în sensul limitãrii capacitãþii unei ideologii de a se manifesta, ci doar în
sensul limitãrii unei politici contrare democraþiei, drepturilor omului ºi a statului
de drept.

Încã ceva. Unul dintre documentele pregãtite de mine se referea la consti-
tuirea unui aºa-numit „Consiliu provizoriu pentru conducerea statului”. Practic,
ideea pe care o dezvoltam era aceea de a se realiza o deschidere a CFSN cãtre
restul societãþii, privind CFSN ca pe o instanþã a puterii care s-a nãscut în primele
zile de dupã schimbarea regimului politic din România ºi care trebuia sã þinã
cont de procesul de democratizare din societate care a urmat. Scopul era de a
face conducerea statului, chiar ºi provizorie, cât mai reprezentativã. Acea propu-
nere era fãcutã în contextul avertismentului de care auzisem, din zvonuri care
îmi parveniserã ºi din frânturi de discuþii pe care le avusesem, cã se pregãtesc
acþiuni de contracarare a demonstraþiilor organizate de forþele politice nãscute
în afara centrului de putere CFSN-ist. În document argumentam cã nu aceasta
este soluþia : sã se organizeze în aceeaºi zi, în acelaºi oraº, manifestaþii cu lozinci
diferite… ar fi o încurajare la confruntare violentã. Trebuia mãritã reprezen-
tativitatea CFSN, democratizatã conducerea provizorie a statului. Ceea ce eu
prevedeam cã se va întâmpla în acel document s-a întâmplat dupã celebrele
demonstraþii din 28 ºi 29 ianuarie. Nu ºtiu dacã documentul a avut vreun rol. Eu
l-am lãsat la cabinetul preºedintelui, înainte de a pleca, pe 26 ianuarie, în
strãinãtate – pentru o chestiune profesionalã nelegatã de politicã.

G.A. : Ianuarie a fost luna conflictelor în interiorul biroului CFSN. Cunosc mai
bine tensiunea dintre Dumitru Mazilu ºi Ion Iliescu. Cu d-l Mazilu m-am întâlnit
de mai multe ori. El vroia sã-i coopteze pe foºtii dizidenþi, sã-i implice în
activitãþile CFSN ai cãrui membri formali erau. În ce mãsurã din locul unde eraþi,
din poziþia pe care o aveaþi în Palatul Victoria simþeaþi dezvoltarea conflictor ºi
percepeaþi direcþiile reprezentate de ele ?
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A.S. : Le simþeam în cea mai mare mãsurã. Efectele lor majore se repercutau
asupra societãþii, dar primul impuls era resimþit acolo. Vedeþi, n-am avut o influ-
enþã majorã asupra deciziilor care se luau. Dar o anumitã influenþã am avut-o ºi,
în acelaºi timp, am avut ºi posibilitatea de a reacþiona rapid ºi în cunoºtinþã de
cauzã. Iar ceea ce spuneþi, primul sentiment pe care îl aveai era cã totul pãrea
haos. Cã nimic nu se leagã, cã nimic nu are logicã. Dupã care, în acest haos,
începeai sã-þi dai seama care sunt principalele linii de acþiune ale unora sau
altora. Realizai cã unii sunt lãsaþi sã lucreze pentru a face o perdea de fum. Dupã
pãrerea mea, comisia economicã condusã la acea vreme de Bogdan Teodoriu
era pur ºi simplu lãsatã sã discute despre economie de piaþã, despre reforme
economice, pentru cã nimeni nu avea vreun interes s-o bage în seamã.

Alþii, mai puþin agitaþi, erau mult mai aproape de zona unde discuþiile aveau
ºi urmãri. Era limpede cã exista centrul de influenþã al lui Dumitru Mazilu ; era
absolut limpede cã exista un centru de influenþã Silviu Brucan ; era apoi centrul
de influenþã Ion Iliescu. Cele trei pãreau la început în armonie dar, în realitate,
erau în profundã divergenþã. Eu mã uit acum cu stupefacþie cum d-l Brucan este
angajat de posturi de televiziune care sunt un produs al democraþiei, ca sã ne
dea lecþii de viaþã politicã, fãrã sã se vadã exact ce a fãcut dânsul, nu în trecutul
îndepãrtat al României, ci în trecutul apropiat. Eu nu spun cã trecutul trebuie sã
prevaleze asupra prezentului, dar spun cã d-l Brucan ne transmite foarte inteli-
gent aceleaºi idei perverse ºi înveninate ºi astãzi, ca atunci când era un fel de
politruc de tip nou al politicii externe româneºti.

G.A. : În mod concret, ce-i reproºaþi d-lui Brucan ?

A.S. : Viziunea lui nu a ieºit în întâmpinarea unei societãþi democratice, nici a
unui model de viaþã liberal, nici a economiei de piaþã. Iar ceea ce dânsul înþelege
prin drepturile omului sunt lucruri cu totul ºi cu totul în afara valorilor reale care
caracterizeazã acest domeniu. E drept, însã, cã nu poþi fi foarte rãspicat cu
d-l Brucan. Dânsul în fiecare zi declarã altceva. Este o maºinãrie infernalã a
politicii româneºti. Nu are o doctrinã pe care s-o poþi urmãri de la un cap la
celãlalt. Nu are un program pe care vreodatã sã-l înfãþiºeze dar, din bucãþele,
dupã ce pui fiecare pas concret pe care îl face, unul dupã altul, îþi dai seama ce
vrea. O Românie dezagregatã, o Românie slabã, o Românie la discreþia tuturor
celor care pot sã aibã interese în aceastã zonã ºi pot sã cumpere un lider sau
altul spre a-ºi face jocul.

G.A. : Sunt decizii ale CFSN despre care credeþi cã provin de la Silviu Brucan ?

A.S. : ªtiu precis cã în zilele acelea noi ne luptam cu anumite decizii care pro-
veneau de la dânsul. Sã nu uitãm însã, d-l Brucan este produsul unei perioade
foarte interesante ºi al unei instituþii foarte speciale, care este Cominternul. Acolo
nu în plenare se luau deciziile, ci pe culoare. El nu este omul care sã vinã sã-ºi
expunã o tezã într-o ºedinþã publicã. Dânsul intervenea într-o întâlnire doar ca
parte a unui scenariu care fusese deja agreat în alte locuri. Îþi trebuia foarte



236 LOCURILE UNDE SE CONSTRUIEªTE EUROPA

multã informaþie sau foarte multã perspicacitate ca sã spui care este firul real în
lungul cãruia apare luarea de poziþie oficialã a d-lui Brucan.

G.A. : D-strã spuneþi : de fapt, d-l Brucan este criticabil pentru cã el venea cu o
politicã de culise în momentul în care instituþiile þãrii trebuiau sã funcþioneze
transparent.

A.S. : Da, sã fie transparente. Dar hai sã spunem cã ºi politica de culise puteam
s-o înþeleg dacã era mânatã de o cauzã nobilã. Din pãcate însã, misiunea d-lui
Brucan, dupã pãrerea mea – nu vreau sã spun cine i-a dat-o pentru cã nici nu
ºtiu exact – dar misiunea dânsului era nu sã facã un joc, ci sã distrugã un joc. Nu
era misiunea de a construi o Românie de un anumit tip, ci aceea de a nu lãsa sã
se construiascã o Românie democraticã. Misiunea lui era aceea de a nu lãsa sã
se instituie principiul transparenþei în România.

Drumul Damascului

G.A. : Aþi spus la un moment dat cã Dumitru Mazilu fãcea o politicã aproape la
fel de periculoasã ca ºi Brucan. La ce vã gândeaþi ?

A.S. : În ceea ce-l priveºte pe Dumitru Mazilu, lucrurile erau poate mai clare
decât în cazul lui Silviu Brucan. El era omul care voia sã întruchipeze partea
justiþiarã a societãþii româneºti. Care urma sã facã o dreptate radicalã dupã
rãsturnarea comunismului. Aºa încât mesajul transmis era mesajul continuãrii
fracturilor. Nu un mesaj de reconciliere ºi reconstrucþie. Reconcilierea ºi recon-
strucþia trebuiau sã meargã mânã în mânã. Am în vedere reconcilierea în cadrul
construcþiei unei Românii democratice, a unui stat de drept. Am în vedere o
politicã bazatã pe adevãr, nu o reconciliere bazatã pe ocultarea adevãrului  ; nu
una bazatã pe uitare. Eu cel puþin nu aprob aºa ceva. Pentru mine, reconcilierea
pleacã de la recunoaºterea adevãrului ºi de la un tip de memorie care nu joacã
rolul de rezervor al ranchiunei, ci de îndreptare ºi de prevenire a repetãrii
greºelilor trecutului.

Or, Dumitru Mazilu întreþinea, dupã pãrerea mea, o permanentã agitaþie de
tip robespierian. El sugera ideea cã revoluþia se domoleºte, când, de fapt, revo-
luþia ar fi trebuit sã se radicalizeze, aºa cum toate revoluþiile din istorie s-au
radicalizat : prin eliminarea duºmanului revoluþiei ºi a suspecþilor care, desigur,
erau nedovediþi. dar era mai bine sã fie lichidaþi pentru ca nu cumva dintre ei sã
se nascã un pericol real pentru mersul revoluþiei.

G.A. : Dacã într-adevãr aceasta era atitudinea d-lui Dumitru Mazilu, cum o
explicaþi ? Pornesc de la faptul cã, totuºi, a fost profesor la Unitatea de Securitate
de la Bãneasa. Deci a lucrat pentru celebra instituþie. Dincolo de dizidenþa pe
care i-o cunoaºtem, el pãrea totuºi mai apropiat de vechile structuri de autoritate.
E interesant, în acelaºi timp, faptul cã el a fost „lucrat” cu multã dexteritate, ceea
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ce nu ar fi fost posibil fãrã implicarea foºtilor sãi colegi. România liberã a fost
pusã sã-i facã o anticampanie care i-a dat posibilitatea lui Ion Iliescu sã se
descotoriseascã de rivalul sãu.

A.S. : Cred cã atitudinea d-lui Mazilu nu e fãrã precedent în istorie. În general,
personajele care au vulnerabilitãþi sunt mai radicale ºi mai vocale pentru a le
acoperi. Excesul atitudinii lor este o diversiune.

G.A. : O diversiune sau o încercare de a se rupe cu adevãrat de istoria personalã ?

A.S. : Eu cred cã mai degrabã o diversiune. O încercare autenticã de a te rupe de
istoria personalã nu duce niciodatã la excese. Ci la o atitudine corectã  : „Pânã
ieri am fost cutare. Astãzi mi-am schimbat pãrerea, am gãsit drumul Damascului
ºi de astãzi sunt un altul”. Atitudinea asta nu duce la excese. Excesele de ieri,
dacã au fost, nu se compenseazã cu excesele de astãzi. Eu cred cã o convertire,
când este autenticã, nu duce la exagerãri.

G.A. : Sunteþi într-adevãr convins cã a fost mai bine sã-l vedem învingând pe
Ion Iliescu ºi nu pe Dumitru Mazilu ? Mai ales dupã tot ceea ce s-a întâmplat,
de-ar fi sã enumãr numai mineriadele ºi manipularea interetnicã ? Chiar credeþi
cã Dumitru Mazilu ar fi mers prea departe cu radicalismul lui ? Aveþi vã rog în
vedere faptul cã într-un fel sunteþi subiectiv : aþi lucrat la „ªtefan Gheorghiu” ºi
asta vã poate face sã respingeþi orice soluþie politicã post-revoluþionarã care
tindea sã punã în carantinã apropiaþii fostului aparat comunist.

A.S. : Nu vãd nici o legãturã între Academia „ªtefan Gheorghiu”, dreptul comer-
þului internaþional pe care l-am predat acolo ºi obiectivitatea opiniilor mele
privind evenimentele post-revoluþionare. Din 1990 pânã în 1992, cât m-am gãsit
în structurile de putere executivã, am fost unul dintre cei mai radicali partizani
ai schimbãrii. Prin fapte, nu doar prin declaraþii. Am fost aspru criticat de cãtre
scepticii transformãrilor rapide. Am fost acuzat, la timpul respectiv, cã demolez
fãrã sã pun nimic în loc, cã nu pãstrez ceea ce este bun din trecut etc. Din cauza
aceasta am ºi fost înlãturat : nu pentru cã sunt prea puþin reformist, ci pentru cã
sunt prea reformist.

G.A. : Nu toate se vãd. Aþi fost criticat de cãtre Opoziþia de atunci ºi de voci
venind din societatea civilã cã nu faceþi prea mult.

A.S. : Politica este ºi arta de a gãsi echilibrul între dorinþã ºi putinþã. În viaþa mea
am pierdut, inclusiv în politicã, pentru cã am încercat sã înclin balanþa în direcþia
dorinþelor. Am crezut uneori cã sufletul îmi indicã soluþia corectã, mai degrabã
decât mintea. Vã asigur cã sufletul îmi dã indicaþii mai nobile decât mintea. Însã
ori de câte ori am renunþat la raþiune am plãtit scump. În 1990, ceea ce conta
pentru mine era cât de repede va ajunge societatea româneascã la punctul în
care putem vorbi despre ireversibilitatea tranziþiei. Reformiºtii care mã criticau
exprimau deziderate pe care ºi eu le aveam. Numai cã eu eram plasat într-o
poziþie care-mi permitea sã ºtiu ceea ce, realist, se putea face. În privinþa
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Opoziþiei politice de atunci, vã rog sã nu uitaþi cã mulþi dintre liderii sãi s-au
opus – fie din politicianism, fie din miopie – celor mai importante legi ale
reformei. Când Opoziþia a ajuns la putere, în 1996, nu a fost în mãsurã sã
schimbe fundamental „legislaþia reformei” adoptatã sub ministeriatul meu.

G.A. : ªi asta are legãturã cu varianta Iliescu versus Mazilu ?

A.S. : Desigur, dacã am în vedere propriul meu proiect, viziunea mea asupra
tranziþiei de la o societate închisã ºi controlatã la una dechisã ºi liberã. Opþiunea
mea în favoarea lui Ion Iliescu, Petre Roman, iar mai târziu Corneliu Coposu,
Ion Raþiu, Emil Constantinescu sau alþii a fost determinatã, întâi de toate, de
capacitatea acestora de a servi promovãrii unui proiect pe care l-am socotit în
interesul naþiunii. În 1990, l-am susþinut pe Ion Iliescu pentru cã el era singurul
în mod obiectiv capabil sã obþinã puterea dar ºi sã o legitimeze prin alegeri
libere. În 1991 m-am alãturat lui Petre Roman nu pentru cã aº fi vãzut în el
geniul reformei sau campionul democraþiei, ci întrucât am sesizat cã egocen-
trismul sãu cu gusturi occidentale descoperã în reformã – pe care nici nu se
oboseºte sã o înþeleagã, darãmite sã o conceapã – mijlocul propriei afirmãri.
Afirmarea sa corespundea, atunci, interselor þãrii. Mai târziu, când „eul” sãu a
trecut înaintea „naþiunii”, l-am pãrãsit. România nu mai avea nevoie de Petre
Roman ; nici eu de el. L-am sprijinit din toate puterile pe Emil Constantinescu
în 1997 ºi în 1999. Nu pentru cã nu aº fi fost conºtient cã între ambalaj ºi
conþinut este o mare diferenþã ; ori cã nu aº fi înþeles cã personajul mesianic
al cãrui rol ºi-l asumã este cu mult peste puterile lui. Ci pentru cã era omul
care putea, în momentul dat, sã fie cea mai bunã „rachetã purtãtoare” a spe-
ranþelor noastre de integrare în lumea democraþiilor occidentale. Astãzi, la ora
conversaþiei noastre, se pare cã Ion Iliescu este rechemat de electorat sã trateze
o populaþie bolnavã de cinism, frustratã, scepticã, decepþionatã. Revenirea la
un lider în vârstã, format în contextul altei epoci ºi al altui sistem decât cel pe
care-l cãutãm astãzi, învins în alegerile precedente, nu este cel mai convingãtor
semnal de înnoire ºi nici cea mai promiþãtoare garanþie pentru modernizarea
României. Dar asta nu este oare din vina celor care au guvernat þara dupã 1996
ºi care nu au fost capabili sã meargã suficient de repede înainte pentru a-ºi
atinge la timp þinta ?

Privind astfel lucrurile, cred cã radicalismul din 1990 al lui Dumitru Mazilu,
fie el spontan, fie el de comandã, ar fi fãcut imposibilã reforma, mãcar ºi la
nivelul la care ea s-a putut produce pânã în 1991 sau 1992. Dumitru Mazilu era
un aventurier. Or, la începutul anului 1990, când raportul de forþe între reformism
ºi conservatorism nu era deloc favorabil celui dintâi – ºi credeþi-mã, ºtiu ce
spun ! – aventura radicalismului ideologic ar fi dus la compromiterea cauzei.

G.A. : Se înþelege din asta cã la începutul anului 1990 calea care ducea la alegeri
libere – cât de corecte, nu mai discut – ar fi fost ameninþatã de forþe stabilizate
prin prezenþa lui Ion Iliescu.
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A.S. : ªi deci credinþa mea în democraþie ºi nu experienþa trãitã la Academia
„ªtefan Gheorghiu” explicã opþiunea mea de atunci.

G.A. : Sã facem acum o sintezã. Silviu Brucan nu vedea cu ochi buni o Românie
stabilã, democraticã. Dimitru Mazilu avea o politicã, spuneþi, radicalã, care n-ar
fi permis reconcilierea socialã compatibilã cu principiile unei depline demo-
craþii. Mai erau doi oameni în nucleul Puterii, în Biroul executiv al CFSN. Cum
aþi caracteriza politicile d-lui Bârlãdeanu ºi, mai ales, pour la bonne bouche, ale
lui Ion Iliescu ? Dar am impresia cã mai aveþi de adãugat ceva despre primii doi.

A.S. : D-l Brucan cred cã viza o Românie care sã fie la discreþia unei oculte
supranaþionale.

G.A. : Asta presupune cã oculta supranaþionalã exista.

A.S. : Nu vãd de ce n-ar exista. Ar putea sã fie, dacã vreþi, un fenomen secundar,
negativ, al globalizãrii. Silviu Brucan cred cã spre aceasta mergea. D-l Mazilu
încerca sã obþinã puterea în România, deci pentru el nu era atât un plan de viitor
pentru România, cât un plan de viitor mai curând personal. Dânsul avea un
obiectiv tactic : obþinerea puterii. Ce urma sã facã cu puterea, am fi ºtiut dacã
ar fi obþinut-o.

Pentru d-l Brucan lucrurile cred cã sunt mai simple ºi mai complicate în
acelaºi timp. Dânsul dorea o Românie slabã, la discreþia unei puteri care nu
putea fi decât ocultã. Când spun „o putere” nu mã gândesc neapãrat la un stat
anume, ci la o putere ocultã cu caracter fluid, cu frontiere miºcãtoare.

G.A. : ªi de ce ar fi dorit Silviu Brucan asta, d-le Severin ?

A.S. : Brucan este întotdeauna un „mare strateg” în mãsura în care are obiective
tactice. Dânsul este întotdeauna interesat sã primeascã un ce-profit de moment,
de la cineva. Cã acest cineva este PROTV sau PD sau cã este PDSR sau FSN, nu
are nici un fel de importanþã. Cã e Moscova sau America, dacã plãteºte în ruble
sau în dolari ori mãrci, nu îl intereseazã. Important este ca din toate acestea sã-i
iasã o viaþã mai plãcutã. Este linia sa de conduitã. Cineva poate sã-i analizeze
viaþa – nu ºtiu dacã meritã, dar în fine – poate sã-i analizeze viaþa din tinereþe.
Eu nu ºtiu dacã d-l Brucan a fost vreodatã un real ideolog, adicã un om care sã
aibã un sistem de idei în care sã ºi creadã. A avut un sistem de idei pe care l-a
slujit. S-a schimbat sistemul de idei, a slujit alt sistem. Problema pentru dânsul
era rezumatã la statul de platã sau la chenzinã.

G.A. : Aceastã imagine pare verificatã dacã te uiþi la punctele de început, de
mijloc ºi de sfârºit ale vieþii. Existã totuºi un hiatus în toatã povestea asta  : scri-
soarea celor ºase care, dupã câte ºtim, l-a avut ca erou principal pe Brucan.

A.S. : D-l Brucan este un om inteligent. D-l Brucan ºi-a dat seama cã regimul
picã. Asta, cu sau fãrã el, tot se întâmpla. Cel mai profitabil pentru dânsul era
ca la puþin timp înainte sã anunþe ceea ce el deja vedea. Pentru cã are vederea
foarte bunã.
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Asta pe de o parte. Pe de altã parte, noi nu ºtim dacã atunci nu a fost în
situaþia sã-ºi angajeze serviciile în slujba cuiva. Acel cineva care i-a angajat
serviciile putea sã aibã cele mai bune intenþii. Neavând „forþã de muncã” pe
piaþã, a angajat ce îi stãtea la dispoziþie. Un rãzboi ca acela care s-a dus, un
rãzboi ideologic, un rãzboi de conºtiinþã, un rãzboi de putere, pentru puterea de
a influenþa ordinea mondialã, un asemenea rãzboi se duce cu mijloace nu
întotdeauna foarte elegante. Dacã ar fi sã vedem toate încãlcãrile morale pe care
Aliaþii le-au comis în timpul rãzboiului lor împotriva lui Hitler am putea face un
tablou destul de sumbru, destul de critic la adresa Aliaþilor. Dar ne dãm seama
cã acele devieri de la regula moralã purã au fost absolut necesare pentru
anihilarea rãului imens care a fost hitlerismul. Cel puþin aºa putem conchide
astãzi. Raporturile dintre SUA ºi mafia italianã, pentru subminarea uneia dintre
puterile Axei, care era Italia mussolinianã, sunt astãzi îndelung discutate. De ce
nu l-ar fi folosit cineva pe d-l Brucan, fostul director al ziarului Scânteia în care
a scris pentru condamnarea la moarte a lui Corneliu Coposu, pentru a da atunci
o loviturã regimului Ceauºescu ?

Pe Corneliu Coposu nu a reuºit sã-l trimitã în faþa plutonului de execuþie. Pe
Ceauºescu, da. Aceastã deosebire în planul eficienþei s-ar putea sã nu fie tocmai
întâmplãtoare. În perioada de maximã dezvoltare a cultului personalitãþii ºi a auto-
ritarismului practicat de „geniul Carpaþilor”, „profetul din Dãmãroaia”, deºi forþat
sã facã un dezagreabil schimb de locuinþã, circula inexplicabil la Washington ºi
la Moscova, avea convorbiri cu Casa Albã ºi la Kremlin. O fãcea el oare în slujba
celor care conspirau împotriva lui Ceauºescu sau o fãcea chiar din ordinul lui
Ceauºescu ? Nu avea ºi acesta nevoie de unele canale de comunicare bine camu-
flate ? (Dupã cum o putea face în folosul ambilor, adicã, în folosul sãu exclusiv.)

În primul caz, ar însemna cã dupã ce s-a fãcut util Anei Pauker, dupã ce a
abandonat-o în folosul lui Iosif Chiºinevschi, dupã ce l-a pãrãsit ºi pe acesta
pentru a sãri în barca lui Gheorghiu-Dej, a ajuns sã se rãzbune pe Ceauºescu
întrucât el i-a refuzat serviciile. În cel de-al doilea caz, s-ar conchide cã d-l Brucan
a reuºit sã fie ºi (cripto)ceauºist înainte de a se distribui în rolul de amiral pe
corabia revoluþiei anticomuniste ºi cã Ceauºescu a trebuit sã moarã înainte de a
apuca sã facã dezvãluiri asupra unei asemenea uluitoare istorii de cameleonism
ºi aventurism politic.

Ne aflãm în anii ’90

G.A. : Chiar opinia aceasta mã interesa. Cum arãtau ºi cum aratã retrospectiv
celelalte douã personaje, Alexandru Bârlãdeanu ºi Ion Iliescu ?

A.S. : În ceea ce-l priveºte pe d-l Bârlãdeanu, pot sã spun, mai ales cã nu mai
este printre noi, cã am avut bãtãlii imense cu dânsul. Ciocniri foarte dure. În
ciuda acestora, nu pot sã nu-i admir extraordinara inteligenþã ºi, de asemenea,
profunzimea cunoºtinþelor, informaþiei, în extrem de multe domenii. Eu cred cã
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atât pentru d-l Bârlãdeanu, cât ºi pentru d-l Iliescu drama a fost aceea cã au trãit
în alte timpuri decât cele în care ar fi fost chemaþi prin calitãþile lor sã trãiascã.
Este limpede cã Alexandru Bârlãdeanu ar fi avut un cu totul alt loc în istoria
României dacã ar fi reuºit, de pildã, sã-ºi înfãptuiascã reformele pe care le-a
susþinut la sfârºitul anilor ’60 ºi începutul anilor ’70.

Pe aceastã temã, eu am avut un schimb de cuvinte destul de serios cu
d-l Iliescu. D-l Iliescu îmi spunea cã n-ar trebui sã fiu atât de critic la adresa lui
Bârlãdeanu întrucât dânsul a fost iniþiatorul unei mari reforme în anii ’60-’70.
Dacã ar fi reuºit acea reformã, România ar fi arãtat altfel. La care rãspunsul meu
a fost : „Într-adevãr, aºa este, sunt cu totul de acord cu observaþia. Sunt ºi eu
unul dintre cei care regretã cã d-l Bârlãdeanu nu a reuºit sã-ºi realizeze planurile
de reformã în anii ’70. Problema este însã cã noi ne aflãm acum în ’90 ºi cã nu
mai este locul pentru reforma d-lui Bârlãdeanu”.

Spre deosebire de ceilalþi doi, la care ne-am referit, ºi care cred cã pot fi
înþeleºi mai mult în sfera luptei pentru putere decât în sfera unui plan privind
lumea, Alexandru Bârlãdeanu avea o viziune asupra societãþii româneºti. Avea
un plan, o idee. Din pãcate, ideea sa era tocmai cea pe care n-a putut s-o aplice
în anii ’60-’70.

Acesta este ºi motivul pentru care am avut serioase conflicte cu d-l Bârlãdeanu,
conflicte care l-au fãcut pe dânsul ca sã adopte, în finalul vieþii, atitudini care
cred cã nu i-au fãcut cinste. Adicã încercãri meschine de blocare a unor legi,
sforãrie mãruntã pentru a împiedica o anumitã reformã, mici conspiraþii cu
persoane aparþinând echipei de old boys pentru a demonstra cã eu sau cei care
promoveazã o anumitã reformã sunt fie lipsiþi de caracter, fie lipsiþi de compe-
tenþã. Dacã dânsul ar fi avut capacitatea sã-ºi foloseascã inteligenþa indiscutabilã
ºi abilitatea politicã remarcabilã pentru a susþine o reformã care nu mai era a lui,
ci a timpului în care trãiam cu toþii, atunci sunt convins cã ar fi avut un alt loc în
istorie. De douã ori a avut o mare ºansã în istorie, în anii ’70 ºi în ’90 ºi, din
motive absolut diferite, de douã ori a ratat.

În ceea ce-l priveºte pe d-l Iliescu, dânsul este, am spus-o mereu, un personaj
dramatic. El rãmâne, dupã pãrerea mea, un om fundamental cinstit, care a crezut
în niºte idei ºi nu a vrut sã abjure. N-a vrut sã abjure pentru cã a abjura este în
sine un pãcat. Este un element al dramei. Este oare un pãcat sã te lepezi de
ideile cãrora te-ai dedicat cu sinceritate atunci când aceste idei sunt dovedite de
timp, de viaþã, de istorie ca eronate ?

A doua problemã majorã pe care a avut-o d-l Iliescu a fost aceea cã dânsul a
încercat sã reformeze comunismul din interior, în anii ’60, pânã cãtre începutul
anilor ’70. Grupul lui a încercat sã joace, la vremea respectivã, un rol pozitiv în
istorie. Sunt sigur cã d-l Iliescu a trãit decenii cu sentimentul just cã s-a aflat de
partea bunã a baricadei. Acest sentiment i-a dat echilibru ºi tãrie.

În momentul în care a venit la putere tema era însã alta. Nu de a reforma
comunismul din interior, pentru cã s-a vãzut, nu poate fi reformat din interior.



242 LOCURILE UNDE SE CONSTRUIEªTE EUROPA

Nu Stalin a fost cel care a aplicat greºit teoriile comunismului, ci dimpotrivã, el
le-a aplicat corect. Este ca reþeta unei prãjituri care nu ne place. Dacã prãjitura
nu ne place nu înseamnã cã reþeta a fost aplicatã incorect, ci cã trebuie sã
renunþãm la reþetã.

Cele trei prizonierate ale d-lui Iliescu

G.A. : Dar noi ne aflam în 1990. Mai era loc în aceºti ani pentru a ne mai întreba
dacã Stalin a aplicat sau nu corect comunismul ?

A.S. : Ion Iliescu a oscilat puternic între a-ºi lepãda convingerile tinereþii ºi
a încerca sã reformeze, mai mult sau mai puþin, comunismul din interior, sau
a încerca o adevãratã reformã. Nu trebuie uitat astãzi cã în anii ’90-’91 URSS
exista încã. Pentru mulþi putea sã nu fie clar cã sistemul comunist nu mai avea
un viitor, nici la nivel naþional, nici la nivel internaþional. Oricum, atunci când
d-l Iliescu a obþinut instrumentele pentru a-ºi juca rolul a constatat cã a fãcut
repetiþii pentru un rol care nu se mai juca. Piesa, repertoriul se schimbaserã.

De aici ºi teoria mea, a celor trei prizonierate ale d-lui Iliescu  : prizonieratul
ideilor din tinereþe ; prizonieratul unor prieteni sau colaboratori din tinereþe
care, în mod spontan – i-am vãzut în acele zile – au fãcut zid în jurul lui, deºi
nu îi chemase nimeni ; prizonieratul unei imagini publice care îl acrediteazã
drept neo-comunist, naþionalist ºi anti-occidental.

G.A. : L-aþi cunoscut mai târziu, îmi închipui, suficient de bine. Care credeþi cã
este atitudinea lui faþã de Occident ?

A.S. : Cunoscându-l foarte bine, nu cred cã Ion Iliescu este, la el în birou, în
faþa propriei conºtiinþe, un anti-occidental. Este însã un om care a fost educat,
crescut, într-un spirit critic faþã de Occident. Faþã de valorile care în Occident
nu mai sunt puse sub semnul întrebãrii. Din acest motiv el pune mereu în
discuþie valori deja indiscutabile dincolo. În momentul în care le analizeazã
critic desigur cã introduce în discurs elemente ale unei viziuni aproape marxiste.
N-o spun cu nici un fel de conotaþie negativã, pentru cã marxismul este ºi el
o teorie ca oricare alta. Noi însã uitãm cã el s-a nãscut în o cu totul altã fazã de
dezvoltare a societãþii occidentale industriale decât cea pe care aceastã societate
o cunoaºte astãzi. A opera astãzi cu anumite concepte marxiste nu este în sine
un lucru rãu, dacã îþi dai seama cã aceste concepte s-au nãscut ºi au fost
operaþionale în acea perioadã ºi nu astãzi. S-ar putea ca d-l Iliescu sã nu înþe-
leagã suficient de bine Occidentul. S-ar putea, mai ales, sã nu ºtie cum sã facã
sã înfloreascã valorile occidentale într-o societate româneascã postcomunistã.
S-ar putea sã nu ºtie sã vorbeascã Occidentului pe limba lui. Dar nu cred cã
este un anti-occidental.
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Pe de altã parte, cu privire la Rusia, mi se pare foarte simplistã descrierea
aceasta, de om al ruºilor. Istoria Rusiei în ultimii 50 de ani sau, dacã vreþi în
ultimul secol, a cunoscut mai multe etape. Cine a fost apropiat de o anumitã
conducere a Rusiei nu mai este obligatoriu apropiat ºi de altele. Sã nu uitãm cã
la noi comunismul naþional a imprimat multora dintre liderii fostului partid unic
anumite trãsãturi care au determinat atitudinea lãudabilã, de la un punct încolo,
a independenþei faþã de Moscova. Sã nu uitãm, iarãºi, cã cei care la un moment
dat au fost mai apropiaþi de vederile Moscovei n-au fãcut-o pentru cã s-au gândit
sã trãdeze neapãrat interesele României, ci pentru cã nu erau de acord cu
naþional-comunismul care, în sine, este un lucru foarte rãu. Sã nu uitãm cã unii
au fost foarte entuziasmaþi prin anii ’60 de idei despre care astãzi constatãm,
dupã ce s-au dezvoltat, cã au fost sãmânþa unui naþionalism contraproductiv
pentru România.

Iatã de ce eu cred cã este contraproductiv sã-i punem eticheta de om al
Moscovei lui Ion Iliescu. Deºi a avut indiscutabil o relaþie specialã cu Moscova
prin faptul cã a fost doctorand acolo, cã o parte din anii cei mai importanþi
ai tinereþii i-a petrecut acolo. Mai mult : este aproape sigur cã în anii în care la
noi cultul personalitãþii atingea culmile, d-l Iliescu nu avea cum sã nu se
uite dupã sprijin spre URSS – atunci, în plinã perestroika –, spre Gorbaciov.
Aºa se explicã faimoasa chestiune din decembrie ’89 privind telefonul dat la
ambasada sovieticã sau la Moscova pentru a le spune „cine suntem ºi ce vrem”.
N-are rost sã ne facem a nu ºti cã în România nu putea învinge o revoluþie fãrã
acordul Moscovei.

G.A. : Dar, între timp – de la ultima noastrã discuþie – s-a întâmplat scandalul
firului roºu. Cum vedeþi aceastã istorie, a stabilirii unei relaþii de comunicare
speciale cu Moscova în condiþiile în care noi spuneam cã suntem în plinã cursã
proatlantistã ?

A.S. : Fãrã sã intru în detalii, aº spune cã este greºit sã contrapunem cele douã
direcþii de politicã externã desemnate prin puncte cardinale. Ar fi o eroare sã
afirmãm cã relaþia noastrã cu Occidentul ºi dorinþa de dezvoltare, de conso-
lidare a ei exclud normalizarea relaþiilor cu Rãsãritul. Desigur cã lucrurile trebuie
sã fie foarte clare : noi dorim sã fim aliaþi ai Occidentului. Numai cã relaþia
noastrã cu Occidentul nu exclude preocuparea pentru relaþiile rãsãritene, ci,
dimpotrivã, o presupune.

G.A. : Sã punem punctul pe „i”. Orice om care are o înþelegere minimalã a ceea
ce înseamnã raporturile internaþionale va fi de acord cã realizarea unei relaþii
pozitive cu Estul este nu numai binevenitã în sine, dar are ºi rolul unui capital în
raporturile internaþionale ale României. Dar nu aceasta este problema, norma-
lizarea relaþiilor cu Estul. Ci iniþiativele menite sã creeze o legãturã privilegiatã
cu Estul în raport cu Vestul.
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A.S. : Am înþeles. Ceea ce am spus pânã acum era doar o parantezã pe care
m-am simþit obligat sã o fac pentru a evita anumite speculaþii. În cartea Lacrimile
dimineþii 100 criticam chiar foarte tare unele declaraþii fãcute în perioada ’90-’91
în legãturã cu posibilitatea realizãrii unor cooperãri în zona Mãrii Negre care sã
fie un pandant la Uniunea Europeanã. Arãtam cã lucrurile nu pot sta aºa.

În cazul „firului roºu” sunt totuºi câteva fapte care nu pot fi ignorate. Primul
pe care l-aº menþiona este acela cã atunci când eu am devenit ministru de
Externe am moºtenit o relaþie cu Rusia complet gripatã. Complet îngheþatã.
O relaþie care nu mi-a îngãduit nici mãcar o vizitã în Rusia pentru a discuta
chestiuni legate de raporturile bilaterale. Spre sfârºitul anului 1997 am ajuns la
un dezgheþ. A fost foarte dificil sã organizãm vizita în România a primului-adjunct
al ministrului de Externe, Avdeev, cu care am avut o discuþie foarte interesantã
ºi foarte cuprinzãtoare. A fost dificil, dar nu lipsit de consecinþe pozitive impor-
tante, sã organizãm la New York o întâlnire între mine ºi Evgheni Primakov,
ministrul de Externe al Federaþiei Ruse la acea datã. Asta s-a întâmplat doar
spre sfârºitul anului 1997, dupã un efort important. Aceasta mã face sã cred cã
un an înainte de schimbarea guvernului în România situaþia nu putea fi în nici
un caz atât de bunã încât ea sã îngãduie realizarea unor comunicaþii speciale
cum ar fi cea de tip „telefon roºu” – care înseamnã posibilitatea ºefilor de state
de a vorbi între ei fãrã sã mai treacã prin filtrul consilierilor, administraþiilor
prezidenþiale, secretarelor. Aceste filtre nu sunt doar elemente de frânare, ci ºi
sisteme de protecþie pentru ºefii de stat respectivi faþã de persoane în care nu au
suficientã încredere.

Spunând toate aceste lucruri nu pot decât sã cred cã negocierile cu privire la
„telefonul roºu” au avut un caracter strict tehnic ºi cã ele au fost realizate simultan
cu altele tinzând cãtre stabilirea unor formule de comunicare similare ºi cu
democraþiile occidentale. Dar aºa cum n-am prea reuºit sã facem lucrul acesta în
Vest, aºa nu l-am fãcut nici în Est. Documentele care au fost date publicitãþii sunt
suficient de ambigue ºi de criptice pentru cei care nu cunosc procedurile diplo-
matice, astfel încât mulþi sã creadã cã aceastã comunicare avea condiþiile ca sã
fie stabilitã.

G.A. : Nu sunt de acord, d-le Severin. Iniþiativa ºi eºecul stabilirii „firului roºu”
cu Moscova pot avea mai multe explicaþii. Aº gândi în felul urmãtor : ruºii, într-un
moment extrem de important pentru ei, când voiau sã blocheze iminenta extin-
dere NATO, au cerut pãrþii române câteva lucruri esenþiale. Printre altele, stabi-
lirea unui tip de relaþie – inclusiv un „fir roºu” – care ar crea o nesiguranþã
partenerilor occidentali, în mãsurã sã opreascã NATO la frontiera de vest a
României, ºi nu la frontiera ei de est. Numai cã partea românã nu ºi-a permis

100. Adrian Severin, Lacrimile dimineþii, Scripta, 1995.
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sã meargã pe o formulã care crea mari complicaþii politice interne. Pentru ca
scenariul d-strã sã nu fie o speculaþie, ar fi trebuit sã gãsim demersuri tehnice
asemãnãtoare în comunicaþiile cu Parisul, cu Bonnul, cu Londra, cu Washingtonul.
Ei bine, nu au fost gãsite101.

A.S. : Cu asta aveþi perfectã dreptate. Dar aici sunt ºi alte lucruri care trebuie
adãugate. Mandatul Meleºcanu s-a caracterizat printr-o lipsã totalã de iniþiativã.
Poate cã ea n-a fost egalatã decât de mandatul Pleºu. Aceeaºi inacþiune. Noi
ne-am manifestat atunci mai ales prin reacþia la acþiunile altora. Or, trebuie sã
spun, ºi mã bucur cã am ocazia s-o spun, Rusia a fost mereu mai activã decât
Occidentul în a stabili legãturi strânse cu România. Ea a fost extrem de activã,
cu mijloace convenþionale ºi neconvenþionale, în a menþine sau a întãri legã-
turile dintre ea ºi România. Nu acelaºi lucru, din pãcate, se poate spune ºi
despre partenerii noºtri occidentali. Ei au simpatizat cu ideea ca România sã se
îndrepte cãtre Vest dar, pânã spre 1999, Occidentul nu a fãcut gesturi importante
spre a aduce România în tabãra sa. A lãsat pur ºi simplu acele forþe politice
pro-occidentale din România – sau mai bine zis, nu pro-occidentale, ci pro-
-româneºti – sã facã singure ceea ce pot. De multe ori, ele n-au putut sã facã ce
ar fi fost de dorit, întrucât puterile lor au fost limitate.

Un singur lucru ar mai fi de adãugat. Toatã confuzia – dupã pãrerea mea,
despre confuzie este vorba – legatã de telefonul roºu, vine din faptul cã noi
ne-am pierdut capacitatea de a fi normali. Ne-am pierdut ºtiinþa de a ne comporta
cu naturaleþe. Dacã ea ar fi existat, cei care au fost la putere la vremea respectivã,
întrebaþi cum s-au desfãºurat lucrurile, ar fi recunoscut faptele ºi ar fi dat
explicaþiile necesare102.

101. O altã explicaþie posibilã, putând fi la fel de bine o speculaþie dar ºi punctul pe „i”, a fost
datã de cãtre Emil Hurezeanu, dupã izbucnirea scandalului „Adrian Costea”. Ideea ar fi
fost crearea unui mijloc de comunicare ultraprotejat pentru a administra sistemul pus la
punct între cele trei capitale  : Belgrad-Bucureºti-Moscova, de încãlcare a embargoului
occidental faþã de regimul Miloºevici.

102. La sfârºitul acestui punct simt nevoia sã ofer o opinie asupra lui Ion Iliescu „din cealaltã
parte a baricadei”. Am ales urmãtorul citat, sintetic, dintr-un autor care nu poate fi
bãnuit nici de necunoaºtere, nici de absenþa subtilitãþii, nici de interese personale, nici
de vreun patos care sã-l orbeascã  :
„Deschiderea spre dialog ºi toleranþã, puse acum în seama mai veche a fostului ºef al
statului, pregãtit pentru o nouã încercare, sunt cel puþin discutabile. În timpul revoluþiei,
lichidarea sumarã a cuplului Ceauºescu ºi transformarea Bucureºtiului în scena inutilã
a unui rãzboi civil, dupã 22 decembrie, au fost primele semne ale intoleranþei lui Ion
Iliescu. În confruntãrile de stradã provocate dupã predarea dictatorului au murit peste
900 de persoane – majoritatea victimele unei revoluþii desãvârºite în sânge, nu prin, ci
dupã înfrângerea tiraniei. Deschiderea spre dialog a candidatului PDSR a fost mereu
invocatã, rareori însã probatã, în primii ani ai deceniului. ªi în timpul Pieþii Universitãþii,
ºi în confruntarea cu propriul guvern, un an mai târziu, d-l Iliescu a ales instrumentele
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Nu puteam sã vorbim despre democraþie
fãrã pluralism

G.A. : Cariera d-strã dupã revoluþie a fost legatã, într-o formã sau alta, de FSN.
Ce puteþi sã ne povestiþi despre transformarea FSN-ului în partid politic ?

A.S. : Dezbaterile din afara cercului de putere privind transformarea CFSN din
instituþie a puterii de stat, chiar ºi provizorie, într-un partid politic, au avut drept
corespondent dezbateri aproximativ identice ºi poate la fel de aprinse în inte-
riorul cercului de putere. Poate spune câte ceva faptul cã unul dintre campionii
acestei idei a fost acelaºi personaj nefast, Silviu Brucan. Silviu Brucan a fost de
fapt omul numãrul unu care a susþinut transformarea FSN în partid. Ca dupã
aceea sã se despartã clar ºi net de Ion Iliescu, ajuns principalul beneficiar
al acestei transformãri. Un beneficiu amar, pentru cã tocmai de la acest pãcat
originar se trage relaþia sa proastã cu anumite cercuri ale societãþii româneºti,
cu care ar fi fost extrem de necesar sã întreþinã raporturi cel puþin normale, dacã
nu chiar amicale.

Decizia aceasta era vãzutã de cãtre Silviu Brucan ca un nou pas tactic pentru
menþinerea puterii. Evident cã puterea obþinutã în circumstanþe absolut întâmplã-
toare risca sã fie repede pierdutã. D-l Brucan, ca un eminent tactician în practica
puterii, a imaginat aceastã transformare a unei instituþii a statului într-un partid
politic. Þin minte cã atunci noi am fost aproape cu toþii – nu ºtiu sã fi existat
pãreri dizidente – uluiþi ºi, în orice caz, scandalizaþi. Cei mai calmi dintre noi iro-
nizau atunci copios ; ceilalþi am încercat sã contra-argumentãm cum puteam.

În acea vreme grupul nostru de consilieri s-a îmbogãþit cu alte câteva per-
soane pe care atunci le-am cunoscut pentru prima oarã, venind dinspre socio-
logie. Unul dintre ei, astãzi ceva mai uitat, a fost Gheorghe Scorþan ; celãlalt,
încã foarte prezent, este Vladimir Pasti. Þin minte cã am avut o discuþie virulentã
cu Vladimir Pasti, unul dintre foarte puþinii care susþineau ideea creãrii FSN ca
partid. N.S. Dumitru a fost de fapt principalul lider al FSN, în primele lui etape.
I se poate recunoaºte un rol nu tocmai neglijabil în susþinerea ideii partidului.

Am fost rugaþi, ni s-a cerut, desigur cu caracter absolut tehnic, sã dãm un
punct de vedere asupra statutului ºi programului noului partid. Chestiune în
care noi am acceptat sã intrãm, cei mai mulþi, inclusiv eu, evident cu titlu de
experþi ºi nu cu titlu de membri ai FSN. Am sperat ca prin intervenþia noastrã sã
corijãm ceva dintr-o decizie care oricum fusese luatã ºi pe care noi, în ciuda
comentariilor ironice sau dezaprobatoare, nu am putut, evident, s-o împiedicãm.

luptei de clasã ºi nu ale democraþiei, pentru a-ºi convinge adversarii care, eventual,
n-aveau dreptate. În cei ºapte ani cât s-a aflat la cârma statului, actualul candidat a
preferat monologul, bâta minerilor, înscenarea, în toate momentele de crizã majorã.”
(Emil Hurezeanu, „Taxa pe valoarea inventatã”, revista 22, nr. 36, 2000).
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Cel puþin douã idei fundamentale am reuºit, totuºi, sã includem. Prima era de
statut : ceea ce se crea trebuia sã fie nu transformarea unei instituþii de stat într-un
partid, ci un partid de sine stãtãtor. Era într-adevãr necesar sã fie un partid ºi nu
o miºcare popularã largã de tipul Frontului Popular, care sã cuprindã organizaþii
neguvernamentale, sindicate, oameni politici, ceva de genul acesta. Asupra
acestui punct a fost marea mea controversã cu Vladimir Pasti, care ºi el tot cu
titlu de expert lucra ºi care susþinea cã epoca partidelor politice a trecut, poziþie
în deplin consens cu curentul care dusese de fapt la crearea FSN103.

Din punctul meu de vedere, nu puteam sã vorbim despre democraþie fãrã
pluralism ºi nu puteam vorbi despre pluralism, în sens real, fãrã pluripartitism.
Nu puteam sã mergem într-o direcþie democraticã, dar fãrã partide politice. Sigur,
liderii FSN nu puteau opri crearea partidelor politice. Era ºi o lege care se
adoptase în acest sens ºi era ºi o realitate pe teren, care se numea PNÞ, PNL,
UDMR, PSDR. Dar sã transformi cea mai importantã instituþie a statului într-o
miºcare popularã, menitã apoi sã intre în alegeri ca o alternativã la partidele
politice, însemna sã creezi o linie de gândire politicã complet nouã faþã de
standardele democratice unanim acceptate. Mai bine zis, nu atât nouã, cât
neconformã principiilor fundamentale ale unei democraþii pluraliste. În acest
context, unul dintre punctele de dezbatere cele mai fierbinþi a fost includerea
sindicatelor ca membru colectiv în cadrul FSN. ªi dacã memoria nu mã înºalã,
punctul meu de vedere a prevalat în cele din urmã, astfel încât nu s-a acceptat
prin statut ca sindicatele ca atare sã fie membre ale FSN.

G.A. : Dar era o aberaþie. Cum s-a putut veni cu astfel de idei ?

A.S. : Sigur cã da ! Vã daþi seama ce s-ar fi întâmplat dacã pe fondul vremurilor
de atunci, inevitabil tulburi ºi emoþionale, am fi avut un FSN-miºcare popularã
cu statut de partid politic ºi sindicatele incluse ca atare ? ! Pânã la urmã, asta ar fi
dus la o altã fracturare a societãþii, de o naturã chiar mai conflictualã decât cea
care a fost.

G.A. : Cine a fost printre cei mai activi în promovarea unor astfel de idei  ? I-aþi
numit pânã acum pe N.S. Dumitru ºi Vladimir Pasti…

103. Printre constructele ideologice ale lui Vladimir Pasti s-a aflat ºi un articol de propagandã
apãrut în revista L’autre Europe, no. 26-27/ 1993, unde V.P. descria regimul Ion Iliescu
în termenii unui text redactat la comandã. Printre altele, autorul ironiza disidenþa, carica-
turiza Opoziþia de dupã ianuarie 1990, califica drept mitologie schema „societate
occidentalã bunã – societate comunistã rea”, deplângea atitudinea americanã din acei
ani, cu accentul ei pus pe ideea unei Românii pluraliste, pe alegeri libere ºi pe o
televiziune independentã, prezenta rezultatul alegerilor din 1992 ca expresie a maturizãrii
societãþii româneºti etc.
Am trimis atunci o replicã revistei pariziene, condamnând publicarea acelei „tentative
de penetrare a mediilor occidentale” ºi cauþionarea ei de cãtre traducãtoare, care nu era
alta decât specialista francezã în studii româneºti, Catherine Durandin.
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A.S. : Pasti era în acel moment tot un consilier care îºi spunea pãrerea. Fugar,
rapid, a trecut pe acolo ºi Virgil Mãgureanu. Era teoretician în probleme de
partide, de putere politicã, fãcuse studii în domeniu. Avea ºi el opinii în aceastã
privinþã. Noi însã nu-i vedeam pe cei de la vârf ca sã înþelegem exact care sunt
ideile lor personale ºi care ar fi ideile însuºite în urma dezbaterii cu ceilalþi.
Acestea erau comenzile care ne veneau, ca sã spunem aºa.

Atunci, dupã luarea deciziei de transformare a FSN în partid politic am avut
prima mea întâlnire directã cu d-l Iliescu. La vremea aceea, printre motivele care
l-au determinat sã ne vadã (pentru cã i se vorbise despre grupul nostru de
experþi) a fost ºi o oarecare emoþie faþã de ceea ce îl aºtepta dupã schimbarea
sistemului de conducere a statului, de la CFSN la CPUN, care, într-o anumitã
mãsurã, îi fusese impusã. Simþea nevoia sã ia contact cu oameni noi în speranþa
cã va putea gãsi acolo sprijin pentru o politicã nouã.

Cea de-a douã idee promovatã privea programul. În program am introdus o
primã concepþie de reformã. Unele abordãri nici n-au fost înþelese la vremea
respectivã, nici n-au fost sesizate. Ele ne-au îngãduit, dupã aceea, sã generãm
primul program al guvernului Roman, cel din 28 iunie. Vã amintiþi, a fost totuºi
un program-surprizã. Puþinã lume se gândea cã se va veni cu o asemenea viziune
reformistã, dupã ce semnalele liderilor FSN conduceau cãtre alte aºteptãri.

G.A. : Care a mai fost relaþia d-strã cu FSN dupã ce partidul a fost anunþat ?

A.S. : Mai puþin strânse cu cei de acolo, pentru cã am început activitatea în
cadrul CPUN.

G.A. : Ca membru al CPUN ?

A.S. : Ca membru al CPUN. Am fãcut parte din cei foarte puþini membri ai CPUN
care nu proveneau de pe listele fostului CFSN. ªi nici de pe listele partidelor
politice. Dupã aceea am intrat în structurile guvernului.

G.A. : Dupã alegerile de la 20 mai ?

A.S. : Pânã în 20 mai. N-am intrat în guvernul României, n-am fost ministru, dar
din martie 1990 am fost în structura guvernului ca secretar de stat pentru
privatizare, în Ministerul Economiei Naþionale.

G.A. : O ultimã întrebare, la acest punct. Este interesantã pentru mine evocarea
persoanelor de nivel doi care au intersectat la un moment dat puterea ºi au fãcut
carierã, influenþând ulterior evenimentele. Unul dintre ei este Vasile Secãreº, cel
care a adus, dupã câte înþeleg, un întreg grup în apropierea lui Ion Iliescu.

Ce aº mai remarca, este natura diferitã, comportamentul ºi rolul distinct al
acestor persoane care pãreau, pentru cei din afarã, cã fac parte „din aceeaºi
echipã”. Aþi povestit despre problemele ivite, în ianuarie 1990, privind legea
paºapoartelor, relaþiile cu FMI, declaraþia cãtre diasporã. Despre cele ale altor
consilieri, informaþiile mele sunt foarte diferite. Pentru cã l-aþi amintit pe Vladimir
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Pasti, o sã invoc prima sa apariþie post-revoluþionarã despre care ºtiu. Era
29 ianuarie 1990, ziua contrademonstraþiei iniþiatã de oamenii d-lui Iliescu.
O prietenã în ale cãrei spuse am totalã încredere, o excelentã traducãtoare,
Mara Chiriþescu, care lucra atunci pentru un cotidian italian, a ajuns în calitatea
ei de ziaristã într-una din sãlile Palatului Victoria. În plinã fierbere. ªi a asistat,
ca atare, la o scenã suprarealistã : cearta dintre Dan Iosif ºi Vladimir Pasti. Cel
de-al doilea reproºa de ce oamenii „chemaþi de Silviu Brucan la contrademon-
straþie” – pe care el se vede cã îi reprezenta – primiserã mai puþini bani decât
„cei chemaþi de Ion Iliescu”. Ultimii fuseserã conduºi, cum rezulta din discuþie,
de Dan Iosif. „De aia ! Pentru cã sunt ai lui Iliescu !”, ar fi rãspuns Dan Iosif,
într-un stil uºor de recunoscut.

A.S. : ? ?.

G.A. : Cum aþi comenta o astfel de scenã ? Cum vedeþi astãzi „faþetele” grupurilor
care înconjurau principalii eroi ai zilei ?

A.S. : Nu este surprinzãtoare aceastã eterogenitate a grupurilor care gravitau
în 1990, în jurul centrului puterii. Prãbuºirea unui regim totalitar de forþa atot-
cuprinzãtoare a celui comunist a tulburat – nu se putea altfel – absolut întreaga
societate.

Dincolo de acest fenomen, aproape natural, trebuie spus cã, atât pe plan
intern, cât ºi internaþional, anul 1990 a coincis cu exacerbarea luptei pentru
succesiunea regimului totalitar comunist. Bãtãlia a fost mascatã de perdeaua de
fum a acþiunii unor grupuri constituite pe baze ad hoc ºi care aveau aparenþa
omogenitãþii ºi a demersului transparent, respectiv, conºtient. În realitate, acele
grupuri se formaserã la întâmplare, din personalitãþi foarte diferite, cu istorii
diferite, cu intenþii diferite, cu agende diferite, cu abilitãþi diferite etc. De aceea,
în timp, s-au produs separãri ºi realinieri, regrupãri ºi restructurãri. Nici „rãzboiul
de secesiune”, nici reaºezãrile pe baze stabile nu s-au terminat încã. Ele continuã
ºi astãzi. De abia când ele se vor fi încheiat vom putea spune cã am intrat
în normalitate.

Iatã de ce a fost o greºealã, în 1990, ca toate persoanele aflate în zona Puterii,
ori toate cele din cercul Opoziþiei sã fie tratate global, la grãmadã. În realitate,
controversele sau chiar conflictele din interiorul grupurilor respective au fost cel
puþin la fel de aprige ca ºi cele dintre Putere ºi Opoziþie. Dacã, sã zicem,
reformiºtii ºi democraþii Puterii ar fi fost identificaþi la timp de cãtre reformiºtii ºi
democraþii Opoziþiei, ºi invers, ºi dacã între ei s-ar fi realizat o anumitã soli-
daritate timpurie, altfel ar fi stat lucrurile pentru noi toþi. Mult mai bine.
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Forþe strãine de interesul naþional

G.A. : Fiecare lunã, chiar fiecare sãptãmânã pãrea sã aducã pe atunci noi
elemente cu pondere în evoluþia regimului post-decembrist. Pentru mine, luna
martie este legatã de evenimentele de la Târgu-Mureº, 19-21 martie, când români
ºi maghiari s-au ciocnit sângeros în piaþa centralã a oraºului. Cum aþi privit
evenimentul acesta din locul unde vã aflaþi ? În ce mãsurã aveaþi o informaþie
ceva mai amãnunþitã despre conflict decât avea omul de pe stradã ?

A.S. : Întâmplarea face ca în momentele cele mai fierbinþi sã mã fi aflat în
strãinãtate. Ziua de 28 ianuarie m-a prins în Franþa, dupã ce apucasem sã fac
prezicerile, ca sã zic aºa, sã trag semnale de alarmã înainte de a da soluþii104.
Târgu-Mureº m-a prins în Statele Unite. Zilele de 13-15 iunie m-au prins la
discuþii cu FMI, tot în SUA.

G.A. : Cineva ar putea sã facã un adevãrat scenariu !

A.S. : Totdeauna când am fost plecat s-a întâmplat ceva ; chiar ºi ultima mine-
riadã, la începutul lui ’99, m-a prins la Minsk. Le-am povestit ºi altora  : ori de
câte ori aveau loc evenimente fierbinþi nu eram în þarã. Revenind însã la luna
martie ’90 : eram membru al CPUN ºi în acelaºi timp membru al Comisiei de
Politicã Externã a CPUN, comisie care, practic, juca ºi rolul de comisie de con-
silieri ai preºedintelui CPUN, care era Ion Iliescu – nu numai pe probleme de
politicã externã, ci pe tot felul de probleme. În aceastã calitate am fost trimis în
SUA pentru a stabili primele contacte între puterea în curs de constituire ºi
diversele medii americane. Nu numai cele guvernamentale, ci mai ales de afaceri
ºi mass-media. Nu era o misiune de contact direct cu statul american, ci una
de contact cu societatea americanã. De aceea m-am dus acolo ºi am avut tot
felul de întâlniri, de discuþii. Nu numai la Washington. Am fost ºi în Texas, am
fost ºi în alte state americane. Mi s-a spus cã voi pleca împreunã cu persoane
care sã-mi asigure expertizã în întâlnirile cu diverse medii de afaceri, în special
cu tehnicieni. Urma ca la un moment dat sã ni se alãture ºi d-l Virgil Mãgureanu.
Care însã n-a mai venit la data fixatã, ci mai târziu întrucât au izbucnit eve-
nimentele de la Târgu-Mureº. A trebuit sã-mi prelungesc ºederea în SUA din
acest motiv.

Deci aºa am aflat despre evenimentele de la Târgu-Mureº. Nu pot sã vorbesc
mai mult decât despre sentimentele mele faþã de aceste evenimente. Iniþial nu

104. La 28 ianuarie 1990 s-a desfãºurat o mare demonstraþie în Piaþa Victoriei, la apelul
partidelor istorice, dupã ce s-a anunþat crearea Frontului Salvãrii Naþionale. Nu poþi fi ºi
jucãtor ºi arbitru, s-a susþinut – firesc – atunci. În Piaþã s-au adunat mii de demonstranþi.
Reacþia CFSN a fost pregãtirea unei contra-demonstraþii – muncitori de la IMGB ºi apoi,
mineri – procedeu care a devenit apoi un instrument malign al regimului Ion Iliescu.
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mi-a venit sã cred cã aºa ceva este posibil. Nu înþelegeam de unde pânã unde…
Mã rog, fiecare pãstreazã în sine un fond de idei ºi de principii care, câteodatã,
îl fac incapabil sã înþeleagã anumite realitãþi. Cãlãtorisem cu pãrinþii mei prin
toatã þara. Am vãzut þara bucãþicã cu bucãþicã. Am fost în Târgu-Mureº, am fost
în Harghita, am fost în Covasna. Ulterior, ca student, am umblat de asemenea
foarte mult în þarã. Nicãieri nu am sesizat elemente care sã mã fi fãcut sã cred cã
la nivelul oamenilor de rând poate sã existe acumulatã o asemenea neîncredere
care sã ducã la o asemenea urã. Sã explice astfel de confruntãri cum erau cele
pe care le-am vãzut reproduse pe ecranele televizoarelor în America, unde mã
gãseam. De aceea, pentru mine, nu exista decât o explicaþie : ne aflam în faþa
unei manipulãri. Atât timp cât omul de rând nu are motive sã se ia la bãtaie
înseamnã cã ceva din afarã l-a incitat sã meargã pe o asemenea cale. Întors în
þarã, nu am putut decât sã-i încurajez pe cei din comisia de anchetã a eveni-
mentelor de la Târgu-Mureº…

G.A. : Condusã de N.S. Dumitru.

A.S. : …da, ca sã facã luminã. Eu pot spune cã am avut impresia, nu ºtiu dacã
este adevãrat sau nu, cã N.S. Dumitru a încercat sã aibã o anumitã obiectivitate
în instrumentarea cazului. Însã cred cã a avut serioase limitãri – ºi de mentalitate,
ºi limitãri instituþionale – în a trage toate concluziile care ar fi trebuit. Sã spun
mai mult n-ar fi decât sã fac variaþiuni pe tema datã. Într-un fel, pentru mine ºi
aceastã nefericitã întâmplare a fost unul din ºirul de evenimente care, dacã vreþi,
peste ani, a condus la demisia mea din funcþia de ministru de Externe. Ne aflãm,
indiferent cine manipuleazã ºi indiferent în ce direcþie manipuleazã, în faþa unor
forþe strãine de interesul naþional, chiar dacã ar fi în exclusivitate româneºti. Nu
cred cã ce s-a întâmplat la 28 ianuarie 1990 era în interesul României ; nu cred cã
era în interesul României ce s-a produs la Târgu-Mureº  ; nu cred cã era în
interesul României ce s-a produs cu mineriadele care s-au înºiruit pe firul
timpului. ªi nu cred cã aceste evenimente au fost cauzate sau au avut izvorul în
realitãþi înrãdãcinate în sufletul cetãþenilor din România.

G.A. : Aþi avut o discuþie cu d-l Mãgureanu dupã ce dânsul a ajuns în
Statele Unite ?

A.S. : Da, fireºte cã am avut. Nu ºtiu câtã dorinþã avea sã-mi dea detalii asupra
faptelor ºi nici nu ºtiu câtã abilitate câºtigasem ca sã pot sã îl îndemn la mai multe
mãrturisiri.

G.A. : V-am pus aceastã întrebare întrucât, dupã informaþiile mele, d-l Mãgureanu
a fost cel care a iniþiat crearea Vetrei Româneºti. Iar Vatra Româneascã a fost
scenaristul conflictului de la Târgu-Mureº102 .

105. În legãturã cu implicarea Vetrei Româneºti, ºtiu despre întrunirea organizatã de cãtre
Virgil Mãgureanu cu persoane care vor deveni mai târziu oamenii de frunte ai Vetrei,
într-una dintre camerele CPUN, chiar la începutul existenþei Consiliului, în februarie.
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A.S. : Da, cred ºi eu cã d-l Mãgureanu a fost un promotor al Vetrei Româneºti ºi
unul dintre cei care au iniþiat ºi sprijinit constituirea ei. În legãturã cu implicarea
Vetrei Româneºti la Târgu-Mureº eu nu am elemente ca sã mã pronunþ. ªtiu doar
cã atunci când am fost anunþat de întârzierea d-lui Mãgureanu am fost puþin
uimit : de ce a trebuit sã se ducã personal la Târgu-Mureº ºi n-a putut din cauza
asta sã mai vinã la timp în Statele Unite ? Dupã cum, iarãºi þin minte cã atunci
când ne-am întors în România am fost întâmpinaþi la aeroport de un reprezentant
al nou-creatului SRI care l-a anunþat pe d-l Mãgureanu cã, între timp, devenise
directorul acestei instituþii.

O lege pe care nimeni nu a criticat-o
fundamental

G.A. : Deºi Serviciul Român de Informaþii putea sã fie înfiinþat numai printr-o
decizie a CPUN, aceastã decizie nu a fost datã niciodatã. SRI a fost constituit în
secret, împotriva regulii care obliga ca decretele-lege sã fie adoptate de cãtre
CPUN. Actul normativ care i-a dat fiinþã nu a fost niciodatã legitim.

Dar sã mergem mai departe. Au venit alegerile. Aþi fost pe listele FSN ca
independent, pentru Bucureºti. Cum a fost experienþa electoralã ?

A.S. : E interesant cã prea mare lucru nu-mi aduc aminte din campania electoralã
din 1990. Probabil cã nu avea de ce sã lase în memoria mea urme prea adânci.
Nu am avut sentimentul unei bãtãlii. Þin minte campania din ’92. Þin minte
foarte bine campania din ’96. Þin minte, pânã la detaliu, lucruri care s-au petrecut
pânã în mai ’90 sau aprilie ’90, când s-a declanºat campania electoralã. Dar
campania electoralã din 1990 nu-mi spune mare lucru.

Mai am imagini din episodul întocmirii listelor. Las la o parte aspectele care
fac penibilul oricãrei campanii la orice partid : al înghesuielii pe liste ºi al
certurilor, al scandalurilor, al rugãminþilor. Este vorba ºi de un alt lucru pe care
noi – vorbesc de acel grup de consilieri creat în primele zile ale lunii ianu-
arie 1990 – încercam sã-l facem. Atunci am spus : „Am avut o putere provizorie,
am avut un FSN care s-a nãscut cum s-a nãscut, haideþi acum sã aducem totuºi
pe listele acestui FSN oameni serioºi care sã fie orientaþi spre reformã”. Asta
cu atât mai mult cu cât, pentru noi, era limpede un lucru, ºi anume cã FSN va
câºtiga alegerile.

Mai e ceva : participarea mea, nefiind membru al FSN dar ca reprezentant
împuternicit al FSN (alãturi de avocatul Mihai Florescu) în cadrul comisiei pentru
legea electoralã. Îmi amintesc cu plãcere de activitatea mea de atunci. Printre

Virgil Mãgureanu a explicat celor strânºi cã e foarte posibil ca partidele istorice sã
monopolizeze simbolurile naþionale. Ca urmare, argumenta dânsul, era necesarã crearea
unei miºcãri naþionaliste aliatã lui Ion Iliescu.
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altele ºi pentru faptul cã a fost poate unul din primele momente în care s-a creat
o atmosferã de lucru ºi de respect, chiar de simpatie, cu reprezentanþii celorlalte
partide. Foarte multã lume mi-a spus atunci cã nici nu ºi-a dat seama cã eu eram
reprezentantul FSN. Cu timpul, au aflat cu surprindere cã „acela” care spune
lucruri cu care mai toþi sunt de acord este exact reprezentantul împuternicit al
celor de care lor le era cea mai mare fricã106. Unul din lucrurile pe care am reuºit
sã le introduc în legea electoralã, care era ºi o miniconstituþie, dupã cum se ºtie,
a fost cel legat de prezenþa automatã a minoritãþilor în Parlament.

G.A. : Deci dumneavoastrã aþi propus acea reprezentare ex oficio… ! ªtiþi, o
astfel de mãsurã are un caracter cu totul excepþional. Deºi România nu vrea sã
ºtie de asta, reprezentarea minoritãþilor în Parlament constituie un exemplu tipic
de drept colectiv.

A.S. : Da, dar pe atunci nu discutam în aceºti termeni. Unele dintre ideile susþi-
nute atunci ºi de mine au fost limitarea mandatelor preºedintelui ºi despãrþirea
preºedintelui ales al României de partid. Legea, mie personal, nu mi s-a pãrut
rea. Nimeni n-a criticat-o fundamental.

Una dintre opþiunile care au apãrut atunci a fost dacã sistemul electoral sã fie
cel proporþional pe liste sau majoritar. La vremea respectivã eu am susþinut,
alãturi de cei mai mulþi, sistemul proporþional. Sistemul proporþional pe listã nu
avantaja FSN, ci celelalte partide. Eu l-am susþinut pentru cã doream sã creãm
partide. Nu mi-am imaginat cã nu vom mai avea peste câþiva ani un grup suficient
de mare de lideri politici responsabili care sã înþeleagã cã un asemenea sistem
nu poate fi dus la infinit. ªi cã el ar trebui schimbat, dacã nu în totalitate, cel
puþin prin înlocuirea cu un sistem mixt, proporþional ºi majoritar.

Ce înseamnã a fi în centrul Puterii ?

G.A. : Data de 20 mai a însemnat o confruntare de liste sau de lideri ? Ion Iliescu
a câºtigat atunci 87% din voturi.

A.S. : Între liste conduse de liderii cunoscuþi în acel moment. Un numãr mare de
candidaþi au fost independenþi pe liste. Atunci era important sã aducem oameni
luminaþi în partid, oameni cu viziune democraticã. În legãturã cu asta, am una
dintre amintirile cele mai puternice din campanie. Stãteam pe unul dintre

106. Ca membru al CFSN s-a întâmplat sã particip la discuþiile privind legea electoralã ºi sã
urmãresc dezbaterea în jurul ei. Pot sã confirm opiniile pozitive, surpriza grupului anti-
-Iliescu cu privire la prestaþia „reprezentantului” FSN. De abia în timpul acestei discuþii am
aflat cine era de fapt „personajul”. (Eu nu am lucrat în echipa în care se afla Severin, ci
în echipa lui Mihai Florescu. Cunoºtinþele mele în acea perioadã erau minime, transmi-
team însã opinii ale unor juriºti care lucrau la Grupul pentru Dialog Social.)
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fotoliile preºedintelui Iliescu, în birou, dând telefoane la cunoscuþi, la oameni
pe care nici mãcar nu-i întâlnisem personal, dar pe care îi cunoºteam dupã repu-
taþie ºi încercam sã-i determin sã candideze pe listele FSN. Sigur cã dacã ei mi-ar
fi spus „da” nu era nici o garanþie cã vor ºi ajunge pe acele liste. Dar eu nu
puteam sã mã duc ºi sã-i spun d-lui Iliescu : „Uite, hai sã-l punem ºi pe cutare”
fãrã sã am acordul persoanei respective. Am fãcut eu asta, au fãcut-o ºi alþii  ; a
fãcut-o Victor Babiuc, a fãcut-o ºi Secãreº din câte îmi aduc aminte, a fãcut-o ºi
Adrian Nãstase. În ciuda previziunilor cã FSN va câºtiga foarte puþini dintre cei
pe care noi i-am cãutat au acceptat sã se înscrie pe liste.

Atunci asta a fost ºi problema mea : ce opþiune sã iau ? Contactul meu cu
Palatul Victoria, epicentrul politicii româneºti la acea vreme, nu mi-a dat nici pe
departe un sentiment încurajator. Am avut acutul sentiment cã se joacã douã
piese sau cã ne aflãm în faþa unei farse. Marea, frumoasa revoluþie anti-rãu, care
trebuia sã ne entuziasmeze ºi sã ne facã sã-i urmãm pe cei care erau în acel
moment la conducerea statului ca un rezultat direct ºi nemijlocit al acestei
revoluþii, era una… iar mai departe, ceea ce fãcea noua putere era cu totul ºi cu
totul altceva. Era clar cã nu se merge în direcþia pe care cel puþin eu o vedeam
drept bunã. Mi-am pus întrebarea : sã plec sau sã încerc din interior sã îmbunã-
tãþesc ceva ? Este evident cã am ales varianta a doua. Unii care au vãzut, s-au
îngrozit ºi au fugit. Eu am vãzut, m-am îngrozit ºi am rãmas.

Foarte multã lume poate sã spunã : „Lãsaþi poveºtile acestea cu «stãm ca sã
transformãm din interior»”. Eu nici mãcar nu vreau sã conving pe cineva cã
opþiunea mea a fost corectã ºi eficientã. Este mãrturisirea unui gând pe care nu
am motive sã-l ascund. Tot ceea ce am fãcut, ºi poate cã rezultã din relatarea
mea, a fost încercarea de a duce lucrurile pe un fãgaº mai bun. Cred cã din
punctul acesta de vedere nu am motive sã regret opþiunea pe care am fãcut-o.
Este evident cã dacã m-aº fi aflat în ’90 într-o altã tabãrã rezultatul era acelaºi din
punct de vedere electoral. Dar este evident ºi faptul cã dacã n-aº fi putut în timp
sã influenþez primul statut al FSN, sã redactez în cea mai mare parte primul
program al guvernului Roman, sã lucrez la legea electoralã ca reprezentant al
forþei politice celei mai puternice a momentului – nu mai vorbesc despre ceea
ce s-a întâmplat dupã aceea în cadrul guvernului Roman – probabil cã multe
lucruri ar fi ieºit mai rele decât au fost.

G.A. : Dupã 20 mai aþi fost ales în primul Parlament al þãrii – care era ºi Adunare
Constituantã – aþi fost numit în primul guvern Roman, legitimat prin alegeri
libere107, aþi devenit unul din oamenii aflaþi în centrul Puterii. Ce însemna asta  ?

A.S. : Da, urmeazã o altã istorie. Corectã este data nu de 20 mai, ci 28 iunie. La
28 iunie s-a format guvernul Roman ºi am fost numit viceprim-ministru ºi
ministru însãrcinat cu reforma ; ºi politicã, ºi economicã, nu numai economicã.

107. Alegerile din 20 mai 1990 au fost libere, dar nu au fost nici echitabile, nici fair.
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Am participat la redactarea, cel puþin într-o anumitã fazã, a primului discurs al
Preºedintelui, la instalarea lui ca ºef al statului, la Ateneu. Am participat la
formarea guvernului ºi la elaborarea programului guvernamental.

Ce înseamnã a fi în centrul Puterii ? Sunt multe de spus pentru cã puterea este
o realitate extrem de alunecoasã, nesigurã, mai ales într-un regim pluralist în
formare, unde nu numai cã este încã difuzã ºi netransparentã, dar ºi loviturile pe
la spate se aplicã cu aceeaºi vigoare cu care se urmãresc þinte nu întotdeauna
convergente sau identice. Va trebui sã facem diferenþa dintre puterea realã ºi
puterea formalã. Aceastã diferenþã devine fatalã atunci când Puterea nu se
exercitã printr-un sistem de instituþii care funcþioneazã transparent.

Cã m-am aflat de multe ori în ultimii zece ani în centrul sferei de putere, este
adevãrat. Sunt recunoscãtor destinului cã mi s-a îngãduit sã fiu participant la
luarea unor decizii într-un moment în care aºezarea fundamentalã a þãrii a fost
pusã în discuþie. Sunt puþine aºa-numitele „ore astrale” ale omenirii, când
ai senzaþia cã devii, un pic, arhitect al unei pãrticele din univers. Cã eºti cu
adevãrat subiect, nu numai obiect al istoriei. Þin minte, discutând, în special
prin 1990-1991-1992, cu personalitãþi celebre ale Europei Occidentale, Americii
sau Asiei, exclamaþiile lor admirative, exprimate cu o prieteneascã dar ºi nedisi-
mulatã gelozie, remarcând cã vorbesc ca unul care reclãdeºte o lume în timp ce
ei fac doar un plicticos efort de ajustare a unei societãþi care funcþioneazã mai
curând cu „pilot automat”.

Pe de altã parte, trebuie sã spun cã puterea este – cel puþin a fost pentru
mine – un instrument, o povarã, o iluzie ºi un blestem. Nu am privit-o niciodatã
ca un scop în sine, ci doar ca un mijloc necesar pentru obþinerea unui rezultat.
Nu am avut ºi nu am beþia puterii. Cel mai mare compliment pe care l-am primit
în ultimul deceniu a fost remarca, fãcutã de câþiva, cã nici o funcþie nu m-a
schimbat. Niciodatã nu m-am întrecut cu subalternii mei sã le arãt cã le-aº fi
superior ca valoare. Nici nu m-am bãtut cu predecesorii în anumite funcþii
întrucât oricum nu mai puteau influenþa prezentul. M-am confruntat cu cei care
exercitau efectiv puterea, nu cu cei care o pierduserã.

Puterea înseamnã, înainte de toate, rãspundere. Mai ales când se exercitã nu
pentru a-i face pe alþii sã se manifeste altfel decât ºi-o doresc, ci în numele unui
ideal de dreptate. Când o ai, oricât de puþinã ar fi, o minimã luciditate te obligã
sã te întrebi ce vei face cu ea.

La un moment dat am crezut cã, în limitele competenþelor mele oficiale, voi fi
în stare sã iau toate deciziile pe care le doresc ºi pe care le cred corecte. M-am
înºelat. Puterea ocultã a fost mult mai eficientã decât puterea publicã. Am învãþat
cã nimeni nu deþine cu adevãrat puterea. Suntem mai degrabã martori la exerci-
tarea ei decât în exerciþiul ei. Asemenea meºterului Manole, am învãþat cã nu
poþi construi fãrã sã sacrifici ceva drag – în primul rând onoarea, aspiraþiile,
sentimentele. Sacrificiile nu sunt nici mãcar apreciate. Ca în contabilitate  : plusul
se înregistreazã, iar minusul se imputã. Intenþiile în sine nu au valoare în politicã.
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Rezultatele conteazã. ªi conteazã doar dacã aratã cã mai ai ceva de dat în viitor.
Indiferent de succesele trecute, un om politic fãrã oferte este un om mort.
Puterea nu este premiu, ci credit. Eºti ales pentru ceea ce e probabil cã vei face,
nu pentru ceea ce ai fãcut.

Din momentul în care a pãrut cã am puterea mi-am pierdut familie, prieteni,
liniºte. Dupã zece ani, parcã am un handicap. Sunt sãptãmâni sau luni în care
singura gurã de aer pe care o iau este pe drumul de la uºa casei la maºinã. Sau
de la maºinã pânã la intrarea pe aeroport. Când ies în oraº mã simt ca un obiect
expus într-un galantar. Un tânãr student care cândva m-a însoþit pe stradã a fost
imediat prezentat de presã ca un bodyguard. O tânãrã pe care o simpatizam
mult ºi cu care am participat la o întâlnire internaþionalã a fost rapid catalogatã
drept amanta mea. În asemenea condiþii unii încep sã se teamã sã fie alãturi de
tine. Neavând timp sã mai ies în lume pentru rezolvarea unor probleme gospo-
dãreºti am ajuns sã nu mã mai descurc în chestiuni simple.

Peste jumãtate din timp alerg prin strãinãtate unde vãd doar aeroporturi,
hoteluri ºi sãli de conferinþe. Mã trezesc adesea dimineaþa încercând sã-mi amin-
tesc în ce oraº mã aflu. Am multe cunoºtinþe interesante printre oamenii influenþi.
Când ne întâlnim ne simþim bine, discutãm lucruri interesante… Ne respectãm.
Dar un înalt diplomat german mi-a dat dreptate când i-am spus cã suntem cu
toþii membri ai „Clubului oamenilor singuri”. Constituim un grup doar pentru
câteva ore, cât ne aflãm într-o camerã de conferinþã, dupã care ne împrãºtiem în
cele patru zãri, fiecare cu solitudinea lui, pânã ce o luãm de la capãt.

Trebuie sã aveþi în vedere cã un om politic cade de multe ori ºi traverseazã de
multe ori deºertul. Asta te face sã înþelegi cã nimic nu-i etern ºi cã orice mãrire
este deºertãciune. Omul politic poate influenþa într-o anumitã mãsurã mersul
istoriei ºi ajunge pe înãlþimi pe care puþini le ating. Asta îl face sã scape de
frustrãri, întrucât îºi satisface orgoliul ºi-ºi demonstreazã cã poate mai mult decât
alþii. Toate acestea la un loc te pot face sã scapi de ambiþii deºarte ºi sã rãmâi cu
aspiraþiile. Dar mai mult decât orice te pot face sã simþi cã este o mare fericire
atunci când poþi da mai mult decâ poþi lua.

Mã veþi întreba, poate, dacã n-aº vrea sã schimb acest fel de viaþã. Nu ! Asta a
devenit lumea mea. Trãiesc o viaþã interesantã – nu ºi uºoarã – ºi am sentimentul
cã fac ceva util pentru ceilalþi, fãrã sã aºtept vreo recunoºtinþã pentru asta. Iatã
ce înseamnã „sã fii în centrul Puterii” !
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16

Consiliul Europei,
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare

în Europa ºi Europa de mâine

Sã lãrgesc baza de susþinere în România
pentru ideile care meritau susþinute

G.A. : Participarea la viaþa Consiliului Europei v-a marcat decisiv – rezultã din
tot ce povestiþi ºi din tot ce ºtiu eu – prezenþa ulterioarã în viaþa internaþionalã.
Care era imaginea d-strã despre Consiliul Europei ? Ce experienþe aþi avut, ce vi
s-a întâmplat, cum a arãtat aceastã participare ?

A.S. : Este, într-adevãr, un episod extrem de important din istoria mea personalã.
Sunt multe teme pe care le-am defriºat atunci împreunã cu clasa politicã ºi opinia
publicã româneascã. Activitatea în structurile Consiliului Europei m-a fãcut sã
înþeleg cã organizaþiile internaþionale ºi, mai ales, organizaþiile paneuropene ºi
euro-atlantice reprezintã astãzi asocieri de state care îºi pun la un loc capacitãþile
spre a realiza un proiect comun. Organizaþiile internaþionale de tipul Consiliului
Europei, de pildã, nu sunt nici târg de mãrfuri unde te duci ca sã-þi faci cumpãrã-
turile de sezon, nici trambuline de pe care poþi sãri pe posturi mai importante în
þarã, cum încearcã unii sã le transforme, nici tribunale în care se judecã þara
sau în care ea se apãrã obsesiv împotriva unui presupus complot internaþional
îndreptat împotriva ei. Organizaþiile internaþionale nu sunt concepute ca sã aduci
acolo problemele þãrii, pentru ca ele sã þi le rezolve. Noi nu ne ducem la Consiliul
Europei ca sã rezolvãm ºtiu eu ce litigiu existent în România în legãturã cu
restituirea proprietãþilor. Ci ne ducem acolo ca sã construim o Europã în care
dreptul de proprietate are un anumit statut. Nu ca sã ne justificãm în legãturã cu
anumite rezerve pe care le avem vis-à-vis de drepturile minoritãþilor, ci pentru a
spune cum se vãd minoritãþile ºi cum se vede statutul lor într-o anumitã Europã
pe care, de asemenea, trebuie s-o construim în comun. Sigur cã fiind prezenþi
acolo ne exprimãm ºi interesele, ne exprimãm ºi opiniile, viziunea, mentalitatea,
concepþia. Dar acestea toate trebuie dirijate cãtre realizarea proiectului comun
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de care vorbeam. Care este, în cazul Consiliului Europei, unul, în cazul OSCE
altul, în cazul Uniunii Europene altul – fãrã a se exclude, evident, între ele.

Din pãcate, noi încercãm, de cele mai multe ori, sã aducem problemele
noastre acolo, pentru ca alþii sã ni le rezolve, în loc sã aducem experienþa noastrã
pentru a rezolva o problemã comunã tuturor.

Aº aduce în discuþie tema „reprezentãrii” în cadrul Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei. Tocmai deveniserãm membri ai Consiliului Europei când
s-a pus întrebarea – ºi încã într-o manierã severã ºi pasionalã – pe cine repre-
zintã parlamentarii români. Reprezentãm noi România sau pe cine reprezentãm ?
Ca ºi când România ar fi o realitate absolut omogenã în care absolut toþi cetãþenii
gândesc absolut la fel. Or, þin minte, a creat mare nedumerire adevãrul – pe care
l-am înþeles cel mai bine acolo – cã fiecare reprezintã electoratul care l-a ales.
Care electorat, alegându-te, a validat o anumitã concepþie, un anumit program,
anumite valori. Ideea cã ai putea sã te desprinzi acolo de aceste valori ºi principii
pentru a susþine valorile ºi principiile guvernului în care tu nu crezi, a fost în per-
manenþã adusã în discuþie ºi ea contribuie ºi astãzi la rãtãcirea multor drumuri.
În Consiliul Europei se construieºte Europa, se construieºte spiritul european.

Desigur, Europa este ºi un spaþiu economic comun. De asta se ocupã în
special Uniunea Europeanã. Dar înainte de a fi un spaþiu economic comun este
un spaþiu problematic comun. Este spaþiul unor valori comune care stau la baza
tuturor marilor realizãri ale Europei libere ºi democrate, valori care se definesc,
se actualizeazã ºi se apãrã zilnic.

Dacã mã bucur de o anumitã recunoaºtere la Consiliul Europei este pentru cã
eu nu am adus problemele mele acolo, ci am contribuit la rezolvarea proble-
melor CoE. Acolo am pledat pentru ca România sã se debaraseze de o atitudine
subalternã care ne fãcea sã ne dezvinovãþim de la prima deschidere a gurii. Care
ne fãcea sã începem orice discurs prin a raporta „mãreþele realizãri” prin care
ne-am îndeplinit planul ºi ne-am fãcut temele. Pe mulþi i-a surprins – dar asta a
fost considerat ca fiind un examen de maturitate pentru România – atunci când
am început sã vorbesc despre „valorile noastre”. Care „ale noastre” ? Nu pur ºi
simplu „ale României”, ci ale Europei în care România este parte ºi în care se
regãseºte ºi concepþia româneascã. Noi trebuie sã ne simþim ca unii care apãrã
principiile legate de drepturile omului, de statul de drept, de democraþie, cu
aceeaºi legitimitate cu care le apãrã ºi britanicii, cu aceeaºi legitimitate cu care le
apãrã francezii, nemþii, italienii. Fãrã complexe. Aºa suntem europeni.

G.A. : Da, dar aici apare urmãtorul detaliu, d-le Severin. Atitudinea faþã de valori
nu este chiar subiect de negociere. Pentru o democraþie în dezvoltare Consiliul
Europei înseamnã o sumã de standarde. O codificare de valori. România s-a aflat
în raport cu Consiliul Europei ca un ºcolar care trebuie sã rãspundã la lecþia valo-
rilor europene. Mi se pare interesant cã politica d-strã a pãrut acasã mai mult ca
o politicã de reprezentare a Consiliului Europei în spaþiul românesc. Iatã, politica
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faþã de cerinþele Consiliului Europei exprimate prin avizul 176108  : statutul
homosexualilor în România, Recomandarea 1201 ºi maghiarii, politica sancþiona-
torie din România (vezi Codul Penal). Dar ºi politica României în raport cu situa-
þia drepturilor omului în alte state, cel mai celebru caz fiind rezoluþia împotriva
Turciei pe care aþi susþinut-o, spre iritarea delegaþiei române ºi a parlamentarilor
de la Bucureºti. Nu este atunci legitim cel care susþine cã reprezentaþi mai curând
Consiliul Europei în România decât România la Consiliul Europei ?

S.A. : Nu cred cã este corectã aceastã formulare. Am reprezentat, într-adevãr,
Consiliul Europei în România, dar ºi România în Consiliul Europei. Este absolut
normal aºa. Unii pretindeau sã fie invers, adicã sã critic Consiliul Europei în
România ºi sã critic România la Consiliul Europei. Eu încercam sã-i conving pe
români cã este interesul nostru sã adoptãm valorile modernitãþii care sunt
împãrtãºite de Consiliul Europei. Pe de altã parte, încercam sã conving Consiliul
Europei cã este cazul sã includã România cu ceea ce are bun ºi sã þinã seama de
interesele româneºti în construcþia pe care o realizeazã. Se pare cã, dupã logica
pe care o ºtim, CoE a acceptat mai repede sã apãr România la Strasbourg decât
a acceptat România sã apãr CoE la Bucureºti.

Sigur, multe idei ºi valori europene nu fuseserã cu adevãrat îmbrãþiºate de
majoritatea românilor. Dar erau îmbrãþiºate de acea categorie de români care, în
virtutea drepturilor lor democratice, îmi dãduserã mandatul de parlamentar. Faþã
de aceºti români eram dator sã susþin la Strasbourg principiile pe care ei le
considerau corecte. Eram dator faþã de Consiliul Europei sã vin în România ºi sã
susþin acele idei pe care el le considera corecte. Asta am facut.

G.A. : Atenþia specialã pe care, îmi permit sã spun, am început sã o am faþã de
d-strã dureazã din acea perioadã. Am avut împreunã multe discuþii þinând de
respectarea drepturilor omului, acasã. Aveam nevoie de ajutorul parlamentarilor
români ºi, în particular, al celor cu relaþii la nivelul unor organisme interna-
þionale, cum era Consiliul Europei. Aºa s-a dezvoltat o solidaritate de atitudini
care se regãseºte în ceea ce facem acum elaborând o astfel de carte. Cum vedeþi
d-strã dialogul dintre acea tendinþã din societatea româneascã participantã la
proiectul european ºi comunitatea Consiliul Europei ?

108. Pentru a invita România sã facã parte din Consiliul Europei, Comitetul de Miniºtri a
cerut Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei un aviz, pe care aceasta l-a adoptat la
28 septembrie 1993. Celebrul Aviz nr. 176 al Adunãrii Parlamentare conþinea mai multe
observaþii, printre care angajamentul autoritãþilor române de a respecta Recomandarea
1201 privitoare la protecþia minoritãþilor naþionale, necesitatea unei reale separãri a
puterilor în stat prin modificarea legii de organizare a puterii judiciare, abrogarea art. 200
care incrimina homosexualitatea, restituirea bunurilor bisericilor, ameliorarea condiþiilor
de detenþie din penitenciare ºi punerea la punct a unei politici de limitare a rasismului,
ºovinismului, xenofobiei ºi antisemitismului. Este semnificativ cã imediat dupã primirea
României în Consiliul Europei autoritãþile române au început sã conteste angajamentele
luate cu acel prilej.
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A.S. : Am încercat mereu sã lãrgesc baza de susþinere în România pentru ideile
care meritau susþinute. M-am izbit însã în permanenþã de politicianismul clasei
noastre politice. Chiar ºi aceia care erau de acord cu acþiunile mele din Consiliul
Europei considerau cã nu este oportun sã adoptãm asemenea poziþii întrucât
„acestea n-ar fi fost înþelese de electoratul român”. Or, era ca ºi când un pãrinte
dã copilului sãu mâncare stricatã numai pentru cã altminteri copilul ar face
scandal. Sigur, exemplul nu este cel mai bun pentru cã el evocã o anumitã relaþie
paternalã faþã de electorat. Dar nu despre paternalism este vorba, ci despre
faptul cã un lider politic trebuie sã-ºi asume rãspunderea de a conduce ºi nu sã
se lase remorcat în permanenþã. Eu cred cã tot ce am fãcut la Consiliul Europei
a servit României. Nu a deservit-o. Din pãcate, pentru aceasta eu eram mereu
sancþionat în România. Vã dau un exemplu : România era supusã monitorizãrii
pentru cã era condiþia pe care noi am acceptat-o spre a obþine statutul de
membru cu drepturi depline. Monitorizarea însemna verificarea periodicã a
modului în care noi îndeplinim anumite angajamente pe care ni le luasem cu
prilejul admiterii. Alte þãri, care apucaserã sã intre în Consiliul Europei înaintea
noastrã, nu erau supuse unei asemenea monitorizãri. Nu pentru cã ele ar fi fost
niºte democraþii perfecte, ci pentru cã la data la care ele intraserã ºi în contextul
politic de mai mare entuziasm în care evenimentul acesta se produsese, o
asemenea procedurã nu fusese adoptatã.

Existã o relaþie între persoane
ºi prestigiul þãrii

G.A.: Monitorizarea nu face decât sã dea o mai mare legitimitate principiilor.

A.S. : Legitimitate ºi eficacitate. Aºa se face cã, la un moment dat, am propus ºi
am agreat cu parlamentarii maghiari ca monitorizarea sã se extindã într-o primã
fazã tuturor þãrilor din fostul bloc sovietic admise în organizaþie dupã cãderea
sistemului bipolar ºi dupã deschiderea Consiliului Europei cãtre Europa Centralã
ºi de Est. În felul acesta nu putea decât sã se mãreascã obiectivitatea cu care
România era analizatã. Simplul fapt, însã, cã eu am acceptat ideea monitorizãrii,
care fusese deja acceptatã de România, ºi cã nu am procedat, precum fãcea la
acea datã guvernul român ºi ministrul sãu de Externe, la negarea angajamentelor
pe care ni le luasem ºi la a declara cã nu avem de gând sã le îndeplinim, a dus
la condamnarea mea publicã. La denunþarea lipsei de sentimente patriotice. Þin
minte cã unii dintre parlamentarii maghiari, care aflaserã despre aceastã situaþie
ºi împreunã cu care promovasem un amendament pentru monitorizarea tuturor
ºi nu numai a unora, îmi spuneau : „Nu înþelegem de ce este atâta supãrare în
România pentru cã tu ai fãcut ca ºi Ungaria sã fie monitorizatã ?” Mie mi se pãrea
un lucru echitabil, care va permite evitarea unor eventuale tensiuni sau gelozii
între noi.
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Acasã însã lucrurile erau percepute altfel. Ca ºi în CAER sau în Pactul de la
Varºovia, noi eram cu atât mai patrioþi cu cât îi înºelam mai tare pe parteneri,
derobându-ne de la respectarea cuvântului dat. Nu se observa cã, de aceastã
datã, nimeni nu ne obligase sã întrãm în Consiliul Europei ºi cã nu eram acolo
spre a ne opune unei alianþe adverse, ci spre a face ceva pentru noi, împreunã
cu alþii care credeau în aceleaºi cauze ca ºi noi.

G.A. : Dar înainte de a deveni monitorizatã, singurã sau alãturi de alte state,
România trebuia sã devinã membrã a Consiliului Europei. Iatã datele : în toamna
anului 1993 Adunarea Parlamentarã a votat, în sfârºit, ca România sã devinã
membrã, cu obligaþia monitorizãrii ºi a respectãrii Avizului 176 pe care îl cunoaº-
teþi atât de bine. În anul 1994, parlamentul României a ratificat Convenþia
Europeanã pentru Drepturile Omului ºi din acel moment România devenea
membrã egalã cu celelalte þãri ale Consiliului Europei. Eraþi, pe vremea aceea,
parlamentar român în delegaþia noastrã la CoE. Vã întreb : era posibil ca România
sã fi fost acceptatã înainte de toamna anului 1993109 ?

A.S. : România a fost printre primele state care au depus cerere de aderare,
dupã schimbãrile de la sfârºitul anilor ’80. Eu cred cã România ar fi putut sã
meargã mai repede dacã nu ar fi fost mineriadele. În special la ele m-aº referi.
Drumul nostru cãtre Consiliul Europei s-a blocat brusc în urma mineriadei din
13-15 iunie 1990. La 28 iunie, exact în ziua în care s-a format guvernul, eu
am plecat dupã exprimarea votului de încredere la Innsbruck, împreunã cu
alþi miniºtri ºi parlamentari, încercând sã reînnodãm firul. Însã, deºi am rea-
lizat un anume progres cu prilejul acelei întâlniri, era limpede cã va fi foarte
greu sã reintrãm în circuit într-un ritm normal. Am fãcut eforturi supraomeneºti
în aceastã direcþie. Eu însumi, atunci ca ministru de stat, am condus delegaþia
României la sesiunea de varã a Consiliului Europei de la Innsbruck. Am stabilit
legãturi care s-au dovedit a fi foarte durabile, cu parlamentari foarte distinºi –
printre care l-aº aminti pe cel care era preºedintele comisiei pentru þãri ne-
membre, britanicul David Atkinson. Rezultatele acestor strãdanii s-au concretizat
chiar mai repede decât ne-am fi aºteptat, în ianuarie 1991, prin acordarea
statutului de invitat special pentru România. Spun „mai repede” întrucât atunci
când primul-ministru Petre Roman a ajuns la Strasbourg spre a pleda cauza
României110, diplomaþii noºtri dãdeau, cei mai optimiºti dintre ei, 50% ºanse

109. Cererea de a deveni membrã a Consiliului Europei fusese fãcutã încã din 1990.
110. S-a întâmplat sã particip la rândul meu la audieri în Adunarea Parlamentarã a Consiliului

Europei, alãturi de Smaranda Enache ºi Ion Raþiu, în legãturã cu aceeaºi temã, a primirii
României în CoE. Poziþia mea ºi a Smarandei Enache, atunci, a fost cã România nu
respectã exigenþele privitoare la respectarea drepturilor omului. Petre Roman a avut o
prestaþie excelentã în susþinerea cererii României – dacã putem califica drept „excelent”
un discurs spectaculos în care, printre altele, se negau flagrant fapte din timpul
mineriadei.
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sã obþinem statutul de invitat special ºi 50% ºanse sã nu-l obþinem. Iar alþii mai
puþin. ªi cred cã aveau perfectã dreptate.

Eforturile fãcute pânã în acel moment au condus la o oarecare recuperare a
întârzierii datorate faimoasei mineriade din iunie 1990. Numai cã aproape ime-
diat dupã aceea a venit mineriada din septembrie 1991, care ne-a dus înapoi la
linia de start. Virtual. Nu s-a suspendat statutul de invitat special dar nici trecerea
la statutul de membru cu drepturi depline nu avea cum sã fie acceleratã. Dimpo-
trivã, a fost încetinitã. Suspiciunea care s-a creat asupra sinceritãþii noastre, a capa-
citãþii noastre de a progresa autentic pe calea democraþiei, a statului de drept ºi
a drepturilor omului a determinat ca în 1992 sã nu se întâmple absolut nimic
important în ceea ce priveºte accesul nostru în Consiliul Europei. În momentul
în care am intrat în delegaþia României la CoE, la începutul lui 1993, am constatat
cã rezistenþa ºi lipsa de încredere în ceea ce ne priveºte erau foarte mari.

Se poate spune chiar cã în 1993 statutul de membru cu drepturi depline a fost
obþinut mai repede decât credeam. Sper cã voi fi corect înþeles dacã susþin cã
principalul merit în acel moment a aparþinut Opoziþiei ºi misiunii parlamentare.
Guvernele sunt mai înclinate cãtre politica realã, cãtre pragmatism. Pragmatismul
ne indica faptul cã România este totuºi o þarã importantã, care nu poate fi þinutã
în afara structurilor europene, mai ales când Rusia insista ºi ea sã fie primitã în
organizaþie.

G.A. : A ºi fost primitã, în 1994111.

A.S. : Parlamentarii sunt mult mai ataºaþi principiilor, mult mai greu de deter-
minat sã adopte o poziþie unitarã ºi de aceea marea bãtãlie s-a dat în Adunarea
Parlamentarã. Decizia de primire în Consiliul Europei nu poate fi luatã decât pe
baza recomandãrii Adunãrii Parlamentare care, la rândul ei, nu ia în discuþie un
asemenea act decât în momentul în care are avizul a trei comisii : Comisia pentru
Þãrile Nemembre, Comisia Juridicã ºi pentru Drepturile Omului ºi Comisia
Politicã. Eu eram la vremea aceea membru în douã din aceste comisii : Comisia
Juridicã ºi pentru Drepturile Omului ºi Comisia Politicã. Am dus o bãtãlie
aproape de unul singur, în pofida unei imagini nu grozave a guvernului ºi a
majoritãþii guvernamentale, reuºind sã obþin un vot la limitã – la diferenþã de
douã voturi. Dacã un vot ar fi trecut în partea cealaltã, era balotaj ºi cu asta se
amâna luarea hotãrârii. Acea bãtãlie s-a dus la Paris. Þin minte ºi acum, ºedinþa
a avut loc în sediul OECD. A fost cea mai durã.

111. Am fost la Strasbourg, la Adunarea Parlamentarã, tocmai în zilele când s-a votat primirea
Rusiei în Consiliul Europei. Demnitari de frunte ai CoE, cu care am discutat atunci –
printre care viitorul director al Directoratului pentru Drepturile Omului, Pierre Imbert –
considerau evenimentul drept un moment istoric, dar în sens negativ. În acest gest ei
vedeau un compromis, probabil necesar, pentru lansarea procesului de extindere a
Uniunii Europene, în contrapondere cu scãderea soliditãþii Consiliului Europei, rezultat
evident al primirii Rusiei ca membru cu drepturi depline. Atunci Adrian Severin a fost
unul dintre cei câþiva membri ai AP a CoE care au votat împotriva admiterii Rusiei.
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Sã povestesc ºi o altã amintire. În ianuarie 1993, când am ajuns în noua
delegaþie la Consiliul Europei reflectând situaþia parlamentului dupã alegerile
de la sfârºitul anului 1992, am solicitat sã am o întâlnire atât cu preºedintele
Adunãrii, Miguel Angel Martinez, cât ºi cu secretarul general de atunci, d-na
Catherine Lalumière. Trebuie sã vã spun cã delegaþia era foarte neliniºtitã – mai
exact reprezentanþii FDSN de atunci, PDSR de acum – foarte doritoare sã aibã
întrevederi separate cu toþi liderii principali ai Adunãrii ºi sã rezolve repede
lucrurile. Însã nu au fost primiþi sau, dacã au fost primiþi, au participat la discuþii
extrem de protocolare ºi deci fãrã un conþinut politic important. Valorificând
simpatiile pe care Opoziþia le avea la acea datã, precum ºi faptul cã în calitatea
mea de ministru în guvernul Roman avusesem întâlniri cu d-na Lalumière, la
Innsbruck – unde am luat masa împreunã, prilej cu care am avut o discuþie – am
obþinut întrevederea respectivã. I-am spus cã vorbesc de aceastã datã în numele
Opoziþiei ºi nu în numele guvernului, ca în precedentele noastre întâlniri. Dar
cã, în calitate de reprezentant al Opoziþiei, exprim interesul ºi dorinþa României
de a fi primitã în Consiliul Europei ca membru cu drepturi depline.

Reacþia d-nei Lalumière a fost formidabilã. Mi-a spus  : „Domnule, este foarte
important ceea ce îmi spuneþi, dar este ºi un act fãrã precedent. Pânã acum,
dacã m-am întâlnit cu o delegaþie de români, public mi-au spus cã doresc sã
susþinã intrarea României în Consiliul Europei pentru ca, dupã aceea, sã vinã
fiecare ºi sã-mi spunã cã nu a putut sã susþinã altceva în public, dar cã el crede
cã nu e cazul sã primim România”. ªi a adãugat  : „Este pentru prima oarã când
cineva spune în privat ceea ce spune în public. Când din partea Opoziþiei îmi
vine un astfel de mesaj, el este extrem de important pentru mine”.

Întâmplarea nu mai meritã comentatã sau eu nu vreau s-o comentez ; puteþi
s-o comentaþi d-strã. Însã ea aratã foarte mult : nu numai modul în care unii
dintre noi procedau, dar mai ales ce imagine aveam noi la persoanele care
trebuiau sã ia decizii majore în ceea ce priveºte România. Imaginea noastrã era
cea care rezultã din istoria d-nei Catherine Lalumière.

G.A. : Nu e nevoie de comentat. Revenim. Din momentul în care România a
devenit membru cu drepturi depline participarea ei la destinul Consiliului Europei
a avut o altã dimensiune. Care a fost soarta iniþiativei d-strã de a se monitoriza
toate statele relativ la respectarea obligaþiilor faþã de Consiliul Europei ?

A.S. : A trecut ca rezoluþie ºi în a doua fazã rezoluþia s-a extins la toate þãrile
membre. Nici una din þãri nu este perfectã sub raportul standardelor. Sunt diverse
grade de evoluþie, dar imperfecþiunea nu lipseºte nicãieri. Nu va exista niciodatã
o democraþie desãvârºitã. Democraþia este doar perfectibilã.

Pe de altã parte, a existat ºi interesul de a se prezenta lucrurile deformat în
România, pentru cã aici era o luptã politicã. Dar dincolo de interesele strict
electorale, se vãdea ºi o profundã neînþelegere a ceea ce înseamnã construcþia
Europei bazatã pe un set de valori. Þin minte cã un mare scandal s-a legat de
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unul din rapoartele care acolo a fost primit cu un mare respect. Este vorba de
raportul privind lichidarea moºtenirii sistemelor totalitare de tip comunist
din Europa. Întocmirea raportului fusese iniþial datã în grija d-lui Wßadzimierz
Cimoszewicz, care urma sã devinã prim-ministru al Poloniei, dupã ce fusese
procuror general ºi avusese ºi alte funcþii importante. Cimoszewicz a fost obligat
sã renunþe la acest raport extrem de dificil. Misiunea a fost preluatã de un foarte
distins parlamentar danez, Ole Espersen, care se bucura de un prestigiu imens
în Adunarea Parlamentarã ºi fusese, cu timp în urmã, ministrul Justiþiei în
Danemarca, pentru a deveni ulterior, dupã ce a plecat de la Consiliul Europei,
comisarul UE pentru Þãrile Baltice. ªi raportul Ole Espersen a fost respins de
Adunare ºi retrimis în Comisie pentru cã nu reuºise sã gãseascã o cale adecvatã
pentru a rãspunde problemelor pe care decomunizarea Europei le presupunea.
Raportul meu – a treia încercare – a fost admis dupã o dezbatere lungã ºi
furtunoasã. El reprezintã, încã, doctrina Consiliului Europei, deci doctrina euro-
peanã în ceea ce priveºte democratizarea þãrilor post-comuniste în tranziþie.

Toate acestea au fost în România un fel de tragedie naþionalã, pentru cã, vezi
Doamne !, se urmãrea divizarea societãþii, vânãtoarea de vrãjitoare. Fãrã ca
cineva sã citeascã raportul, sã vadã cã nu se urmãrea vânãtoarea de vrãjitoare ci,
dimpotrivã, reconcilierea internã a statelor ex-comuniste. Pe baza adevãrului
însã. A interesului ca aceste þãri sã ajungã cât mai repede la modernitatea
democraticã.

G.A. : Ce iniþiative aþi mai avut, în ce acþiuni ale Consiliului Europei aþi mai
fost implicat ?

A.S. : De pildã, am fost reprezentantul Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Europei pentru redactarea, într-un comitet ad-hoc, în care mai participau repre-
zentanþi ai structurilor guvernamentale ale Consiliului, a unei „Carte a demo-
craþiei reale în Europa”. Era o încercare de a redefini, în condiþiile prãbuºirii
bipolarismului, mecanismele democratice în viziune europeanã. Un document
fundamental. Acest comitet mai trebuia sã conceapã ºi un alt document foarte
important – din motive care mi se par evidente – privind finanþarea partidelor
politice. ªtiþi cã tema finanþãrii partidelor politice a dus la prãbuºirea celei de-a
doua republici italiene. Aceastã temã a condus ºi conduce încã la scandaluri
imense în Germania, în Franþa, în Israel, în alte state ale lumii. O asemenea
lucrare ataca una dintre chestiunile cele mai delicate ale lumii de astãzi : corupþia.
Am participat intens la redactarea amintitelor documente care sunt ºi rãmân,
dupã pãrerea mea, documente de referinþã în istoria Consiliului Europei – chiar
dacã, din motive politice, procedurile de oficializare, de adoptare a lor, au fost
ºi sunt încã amânate.

Am mai fost raportor al Consiliului Europei privind tema controlului demo-
cratic al serviciilor de securitate internã ; pentru tema privind întocmirea unui
Cod Penal-model pentru Europa. O altã temã de care m-am ocupat a fost
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problema Convenþiei Europene asupra cetãþeniei care a încercat sã se ocupe,
printre altele, în mod serios, de tema dublei cetãþenii ºi a atitudinii faþã de dubla
cetãþenie. De asemenea, un raport însemnat, la care noi doi am ºi colaborat, se
referea la un alt subiect exploziv : dreptul la autodeterminare ºi secesiunea în
concepþia Consiliului Europei.

G.A. : Motivat de misiunea d-strã în Cecenia.

A.S. : Nu, asta nu are legãturã cu misiunea din Cecenia. E un raport separat,
care, desigur, a inclus ºi elemente inspirate de misiunea din Cecenia. Dar nu de
acolo s-a pornit, ci de la frãmântãrile pe care le cunoºtea Europa în general. S-a
pornit de la nemulþumirile legate de recunoaºterea drepturilor culturale, de la
conflictele interetnice ºi de la aspiraþiile identitare ale diverselor comunitãþi din
Europa, care, netratate cum trebuie, conduseserã la instabilitate, la pretenþii de
autodeterminare cu consecinþa cea mai dureroasã, care este secesiunea. Se cerea
sã se vadã în ce mãsurã aceste pretenþii, care în anumite situaþii pãreau cel puþin
serioase, dacã nu chiar legitime, veneau în conflict cu principiul inviolabilitãþii
frontierelor, privit ca garanþie a stabilitãþii în Europa ºi în lume. Or, trebuia
determinat cum se poate mãri pe cât posibil stabilitatea frontierelor, în acelaºi
timp rãspunzându-se favorabil aspiraþiilor justificate la autodeterminare ale unor
comunitãþi. În special, comunitãþile cu caracter etnic. Din acest motiv, subiectul
prezenta un interes ºi o actualitate majore. Evident, a fost una dintre temele care
au fost evitate de foarte mulþi parlamentari. Puþini, ca sã nu spun nimeni, au
dorit sã se ocupe de acest subiect112. Am fost unul dintre cei care l-am preluat
pentru cã mi se pãrea extrem de important.

În rest, ce sã vã mai spun ? Am fost membru al Comisiei Juridice ºi pentru
Drepturile Omului precum ºi al Comisiei Politice, douã dintre cele mai impor-
tante comisii ale Consiliului Europei, ºi vice-preºedinte al Subcomisiei pentru
Drepturile Omului. Totodatã, am fost membru al unei Comisii ad-hoc privind
problema cecenã, calitate acordatã ºi ca urmare a unor misiuni pe care le-am
îndeplinit, alãturi de alþi colegi, în Cecenia, în plinã desfãºurare a primului rãzboi
din aceastã nefericitã þarã. Am fost implicat ºi în problemele confruntãrilor din
Bosnia-Herþegovina devenind, ca urmare, membru în Subcomisia pentru apli-
carea acordurilor de la Dayton.

Am mai fãcut parte dintr-o Subcomisie privind Relaþia Consiliului Europei cu
SUA, ceea ce, mã rog, completeazã, dacã vreþi, preocupãrile legate de nevoia
consolidãrii relaþiilor ºi a cooperãrii trans-atlantice.

Probabil cã ar mai fi multe de spus, dar acestea sunt câteva care, cred
eu, alãturi de acþiunile de monitorizare a alegerilor din diferite þãri sau de

112. În cadrul acestui proiect pe o temã atât de delicatã a fost elaborat un Memorandum
privind Autodeterminarea ºi secesiunea, prezentat de Adrian Severin în urma cooperãrii
cu Centrul pentru Drepturile Omului/Bucureºti, adoptat de Comisia Politicã a CoE în
urma unei dezbateri furtunoase.
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monitorizare a modului de îndeplinire a standardelor europene ºi a angajamentelor
faþã de Consiliul Europei, au fost apreciate113.

G.A. : Iatã o foarte lungã listã de responsabilitãþi. Cum s-a întâmplat  ? Care este
mecanismul prin care un parlamentar este invitat sã preia o responsabilitate  ? Sã
lanseze o iniþiativã, sã pregãteascã o rezoluþie ? Vã întreb pentru cã nu ºtiu vreun
alt parlamentar din delegaþia românã care sã fi avut un numãr atât de mare de
misiuni. Mi se spusese chiar cã aþi fi fost primul dintre parlamentarii români care
a primit misiuni în Consiliul Europei.

A.S. : Printre altele am fost ºi vice-preºedinte al grupului socialist al Consiliului
Europei într-un moment în care partidul din care fãceam parte nu era încã admis
în Internaþionala Socialistã. Ceea ce nu este prea obiºnuit.

Cum se întâmplã toate aceste lucruri ? Sigur cã existã o relaþie între statutul
unei persoane ºi prestigiul þãrii sale. Dacã þara este asimilatã, sã spunem aºa, dacã
este acceptatã cu încredere – ºi cu timpul România ºi-a mãrit cota de încredere
la Consiliul Europei exact prin prestaþiile unor persoane – atunci, desigur, e mai
uºor sã obþii misiuni din partea Adunãrii Parlamentare. Dar în condiþiile în care
þara nu se prea bucurã de prestigiu – cazul României la început – e ceva mai
dificil. Trebuie sã fii de douã-trei ori mai capabil ºi mai activ decât alþii spre a
depãºi handicapul de þarã. Dacã reuºeºti, atunci îmbunãtãþeºti ºi cota þãrii tale.

Într-adevãr, am fost primul dintre români care a primit misiuni speciale
în cadrul Consiliului Europei. Au fost trei sau patru dintre cele mai delicate
rapoarte. (Le-am amintit : decomunizarea Europei ; dreptul la autodeterminare ºi
secesiune ; controlul serviciilor secrete interne ; Codul Penal uniform în Europa.)
Dar nu toate rapoartele ridicã probleme. Unele pot fi dificile în sens tehnic, nu
sunt însã sensibile politic. Altele sunt chiar simple ºi din punct de vedere tehnic,
cum sunt avizele legate de anumite convenþii. Altele sunt dificile în special sub
aspect politic.

G.A. : Care este procedura ?

A.S. : Existã o dorinþã generalã, pe care o putem înþelege foarte uºor, de a
vedea cât mai mulþi parlamentari intrând în activitatea propriu-zisã a Consiliului
Europei. Sã nu stea doar în calitate de spectatori. Ceea ce nu înseamnã cã oricine
doreºte primeºte o misiune. Comisiile au competenþa de a întocmi rapoarte ºi
acolo sunt votaþi cei care candideazã pentru a deveni raportori. Lucrurile se
petrec cu o anumitã delicateþe pentru ca nimeni sã nu fie respins în mod brutal.

113. Cuvintele lui Adrian Severin trebuie asociate cu un fapt cât se poate de concret  : el este
unul dintre puþinii parlamentari ai Consiliului Europei care n-a fost ºef de stat sau de
guvern, care n-a avut ocazia sã fie prezent în aceastã calitate, ca ºef de stat sau de
guvern, la Consiliul Europei ºi care, totuºi, a primit în douã rânduri medalia de merit a
Consiliului Europei. Ca ºi în cazul altor succese ale sale, cum ar fi medierile din Belarus,
toate acestea au rãmas necunoscute opiniei publice de acasã.
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Dar se dã de înþeles unora sau altora cã, dacã nu sunt suficient de pregãtiþi
pentru a obþine un raport important, nu le va putea fi încredinþat, chiar dacã îºi
exprimã public dorinþa. Trebuie sã te bucuri de o anumitã încredere ºi, dacã
aºa stau lucrurile, de cele mai multe ori eºti solicitat. În cazul meu, uneori
preºedintele comisiei a venit ºi m-a întrebat dacã n-aº vrea sã fac un raport mai
complicat. Cu alte ocazii m-am oferit eu ºi comisia nu a avut nimic de obiectat.

Un lucru pe care am dorit sã-l fac a fost acela de a aduce, pentru prima oarã,
cu titlu de experþi, personalitãþi ºi ONG-uri din România. ªtiþi foarte bine, am
colaborat la unul din cele mai dificile rapoarte114. Din pãcate, a trebuit sã intru în
guvern ºi l-am abandonat. Dificultatea lui este doveditã de faptul cã de atunci
nu a mai avansat deloc. Unele dintre personalitãþile cele mai proeminente ale
Consiliului Europei mi-au spus cã nici nu va avansa.

G.A. : Fãrã acest context nu aº fi ajuns niciodatã sã vã spun urmãtorul lucru.
Dupã ce ne-aþi întrebat dacã acceptãm pregãtirea Memorandumului, i-am spus
colegei mele Renate Weber : „Vezi, Renate, este singurul român de la Consiliul
Europei pe care l-am auzit apelând la specialiºti de acasã, intrând cu ei pe piaþa
de oferte europeanã”.

A.S. : Am avut experþi români la trei rapoarte  : la cel privind autonomia ºi
secesiunea, la care am colaborat cu d-strã, la raportul privind decomunizarea ºi
la raportul privind controlul serviciilor de securitate internã. Am adus în Consiliul
Europei expertizã româneascã, în afarã de contribuþia mea ca raportor. Acest
lucru, mai ales la început, nu a fost uºor. Orice noutate, orice debut trezeºte
reticenþã ºi întâmpinã rezistenþã. Dar dupã aceea calitatea contribuþiilor a fost
foarte apreciatã. În felul acesta se poate spune cu adevãrat cã gândirea româ-
neascã a contribuit în modul cel mai concret la construirea unei concepþii
europene. Toate documentele pregãtite de noi împreunã au intrat în circuitul de
idei al Consiliului Europei. Într-o formã sau alta ele au contribuit la limpezirea
unor gânduri, la fundamentarea unor decizii, la definirea unor valori.

G.A. : Am simþit pe pielea mea „problema” la care vã referiþi în timpul discuþiilor
cu preºedintele Comisiei Politice a Adunãrii Parlamentare. Când „a comandat”
memorandumul, când am vorbit la început despre iniþierea ºi dezvoltarea lui,
avea un ton de o descurajantã precauþie. Distanþã… reticenþã… Dupã primirea
raportului atitudinea s-a rãsturnat. Era de-a dreptul caldã ºi entuziastã.

A.S. : Asta aratã exact cum se construieºte Europa ºi cum se construieºte
prestigiul unei þãri în Europa. Ceea ce discutãm acum explicã mult mai bine
principiul pe care l-am invocat anterior  : ce înseamnã sã contribui cu experienþa
ta la realizarea proiectului comun european. Nu cred cã România are probleme
de secesiune. Dar România are o experienþã privind situaþia ºi analiza pro-
blemelor interetnice. În ceea ce priveºte decomunizarea, care este ºi o problemã

114. Este vorba despre Raportul privind autodeterminarea ºi secesiunea, amintit mai sus.
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a României, am adus experienþa româneascã. România nu este un model în
aceastã privinþã care sã fie luat ºi copiat, dar are experienþe pozitive ºi negative
care pot fi folosite spre a realiza proiectul nostru comun.

G.A. : Am fost impresionat de prezenþa în organismele internaþionale a olande-
zilor. Olanda e numeric la jumãtatea dimensiunii noastre. Dar prezenþa experþilor
olandezi la nivelul diverselor structuri europene e atât de pregnantã încât simþi,
concret, cã Europa se construieºte pe spinarea lor.

A.S. : ªi sunt atâtea ºi atâtea þãri, nu mari ca teritoriu sau ca populaþie, dar care
au contribuit ºi contribuie într-o manierã formidabilã la realizarea Europei
comune. Prin faptul cã vin cu idei valoroase pe care ceilalþi le acceptã, adu-
nându-le în patrimoniul comun, ei îmbogãþesc ºi patrimoniul de respect de
care se bucurã þara lor ºi oamenii þãrii respective. Aceasta este cea mai bunã
manierã de a servi ºi interesele României, nu abilitãþile false în a te dezvinovãþi
permanent, în a explica întruna de ce la tine este altfel decât la ceilalþi ºi de ce
tu n-ai putut sã-þi îndeplineºti angajamentele, în a te debarasa de obligaþiile
asumate º.a.m.d. ªi chiar dacã scapi de rãspundere pentru obligaþiile pe care nu
þi le-ai îndeplinit, nu înseamnã cã lumea nu observã. Creditul de care te bucuri
scade. Cu cât punem mai multe cãrãmizi la construcþia unui edificiu european
sau euro-atlantic comun cu atât servim mai mult þara. ªi nu eschivându-ne de la
îndeplinirea obligaþiilor pe care le avem.

O tribunã internaþionalã la care sã mã afirm

G.A. : Iatã o adevãratã politicã de imagine : sã participi la construcþia instituþiilor
europene. Cu asta putem trece mai departe la cealaltã organizaþie în care ºtiu cã
aþi fost foarte activ : Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa. Cum
aþi ajuns sã reprezentaþi România la OSCE, ce rezultate aþi avut ?

A.S. : În perioada în care am fost prezent în cadrul Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei, cei care au crezut cã trebuie sã mi se încredinþeze respon-
sabilitãþi superioare n-au fost românii, ci strãinii. N-am sã uit niciodatã susþinerea
candidaturii mele de cãtre preºedintele Comisiei Juridice ºi pentru Drepturile
Omului, pentru a-l succeda în poziþia foarte importantã pe care a deþinut-o.
Dupã cum n-am sã uit eforturile pe care unii reprezentanþi de atunci ai României,
printre care ministrul de Externe, d-l Meleºcanu, le-au fãcut pentru ca sã nu
ocup aceastã funcþie. Situaþia a fost de aºa manierã încât mulþi au crezut cã
România manevreazã printr-o terþã þarã. Nimeni n-a putut sã conceapã cã doar o
terþã þarã este cea care te susþine iar ai tãi nu. Din cauza aceasta, nu am reuºit sã
obþin mai mult decât funcþia de vice-preºedinte al Subcomisiei pentru Drepturile
Omului. Funcþie foarte importantã, dar mult mai redusã în competenþe decât cea
pe care aº fi putut-o obþine potrivit susþinerii internaþionale. Adicã dacã la
ajutorul internaþional s-ar fi adãugat ºi contribuþia româneascã.
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Am fãcut aceastã introducere la rãspuns pentru cã la Adunarea Parlamentarã
a OSCE am ajuns oarecum dintr-o întâmplare. Dupã ce am fost obligat sã
demisionez din funcþia de ministru de Externe ºi dupã remanierea mai largã a
guvernului – guvernul Ciorbea fiind înlocuit de guvernul Radu Vasile – s-a
eliberat ºi un loc în delegaþia României la Consiliul Europei.

G.A. : La OSCE.

A.S. : Nu, la Consiliul Europei. Ar fi fost absolut firesc, þinându-se seama de
primirea pe care o aveam acolo, de faptul cã multe dintre rapoartele pe care le
abandonasem în momentul în care am devenit ministru erau rãmase în nelucrare
ºi le-aº fi putut relua, sã fiu desemnat spre a ocupa locul PD în delegaþia la
Consiliul Europei. Toatã conducerea partidului, fãrã excepþie, a considerat însã
cã dacã s-ar întâmpla aºa aº fi avut o tribunã internaþionalã la care sã mã afirm.
Faptul a fost perceput ca un pericol. Nu conta ce aº fi putut face pentru þarã, ci
cã aº fi devenit puternic, deci periculos în gândul lor, pentru rivalii mei români.

G.A. : Ceea ce nu-i lipsit de adevãr.

A.S. : Recunosc cã aºa este. Singurul lucru pe care nu l-au luat în calcul a fost cã
orice tribunã internaþionalã mi s-ar da este una la care mã pot afirma. Drept
pentru care s-a observat cã prin moartea unui regretat prieten, Radu Budeanu,
rãmãsese vacant ºi un loc al PD în delegaþia pentru Adunarea Parlamentarã a
OSCE. O delegaþie ignoratã de absolut toatã lumea pânã în acel moment. Mi s-a
propus deci – ºi asta cu mare întârziere ºi cu multe eforturi – mai mult de frica
de a nu se face, cum se zice, scandal, funcþia de ºef al delegaþiei române la
Adunarea Parlamentarã a OSCE. Ar fi de menþionat cã Adunarea Parlamentarã a
OSCE are în mod normal o singurã întâlnire pe an – spre deosebire de Adunarea
Parlamentarã a Consiliul Europei, cu vreo 20. De aceea, parlamentarii români
nu o considerau importantã. Pe de altã parte, dacã Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei este puternic structuratã ºi are o existenþã care deja atinge
vârsta unei jumãtãþi de secol, Adunarea Parlamentarã a OSCE a fost creatã de
abia la începutul anilor ’90. Deci, are pânã astãzi doar opt-nouã ani de existenþã.
Aºa încât se credea cã ea nu este o tribunã la care eu sã prezint un pericol
pentru alþi lideri ambiþioºi ai PD. Asta explicã de ce un om care nu a fost
niciodatã un lider semnificativ al PD, mã refer la Radu Budeanu, a reuºit sã
obþinã locul în delegaþia parlamentarã a României la OSCE. Radu Budeanu era
un om cu o imensã experienþã în politica externã ºi cu o mare capacitate de
analizã, deci avea calitãþi pentru a ocupa un asemenea loc, dar sunt sigur cã nu
l-ar fi ocupat dacã s-ar fi crezut cã este un loc important.

Ceea ce nu s-a observat este cã momentul în care eu am intrat în Adunarea
Parlamentarã a OSCE era capãtul a nenumãrate crize ºi situaþii destabilizatoare
din Europa ºi din fosta URSS. OSCE începea sã recapete, sau putea sã recapete,
un rol regional important. Consiliul Europei îºi terminase, practic, politica de
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extindere. Devenise aproape o organizaþie paneuropeanã ºi stabilise principalele
repere ale politicii sale ºi ale valorilor pe care trebuia sã le promoveze. Avea
acum mai mult o problemã de asimilare a noilor membri, de reducere a
decalajului dintre standardele interne ale acestora ºi valorile sale specifice.
Intra într-o perioadã, sã spunem aºa, mai puþin spectaculoasã, în timp ce OSCE
era chematã sã rezolve crize concrete ºi sã contribuie politic sau economic la
soluþionarea problemelor geopolitice, la consolidarea securitãþii ºi cooperãrii
europene. Cred cã am valorificat acest moment istoric important. Aºa se face
cã, deºi, cum spuneam, doar o sesiune pe an este prevãzutã pentru membrii
obiºnuiþi ai Adunãrii Parlamentare a OSCE, practic, aproape jumãtate din timpul
acestor câþiva ani – din 1998 încoace – i-am petrecut în misiuni internaþio-
nale ale OSCE.

Cea mai diplomaticã soluþie
din cariera de ministru de Externe

G.A. : Ce misiuni ?

A.S. : Una dintre cele mai importante este aceea de preºedinte al Comitetului
ad-hoc pentru Belarus. Pentru mulþi poziþia ar putea sã parã nesemnificativã.
Dar este una care vizeazã menþinerea unui anumit echilibru geopolitic, geostra-
tegic, în Europa Centralã. Belarus este o þarã a Europei Centrale sau, în orice caz,
la limitele Europei Centrale. Belarus este poarta prin care întotdeauna invadatorii
au pãtruns spre inima Rusiei sau poarta prin care trupele ruseºti au pãtruns cãtre
inima Europei. Belarus este o þarã care poate sã antreneze o anumitã orientare
politicã în Ucraina – chiar vecina României. La fel, în Lituania. Din acest motiv,
evoluþiile interne din Belarus preocupã pe foarte mulþi. Desigur, Belarus este o
þarã suveranã care trebuie sã-ºi decidã singurã destinul. Însã interesul tuturor
celor 54 de state membre, interesul general internaþional este acela ca decizia sã
se ia în condiþiile unui sistem democratic, ale unui stat de drept.

Iatã deci o misiune importantã ºi dificilã. Nu este nici un secret cã în OSCE
sunt membre ºi SUA, ºi Germania, ºi Polonia, ºi Rusia ºi mulþi alþii. Poziþiile
acestora faþã de ceea ce se întâmplã în Belarus sunt deseori diametral opuse. Nu
este vorba doar de a reconcilia sau de a aduce la un dialog politic lucid forþele
politice din Belarus ºi societatea din Belarus, ci de a corela ºi a aduce la un
numitor comun opiniile diverselor puteri regionale, subregionale sau globale
interesate. Aceasta m-a dus atât în Duma de stat, cât ºi în Congresul american, ºi
la Casa Albã sau la Departamentul de Stat, m-a dus la Parlamentul European ºi la
Uniunea Europeanã, la Bruxelles, la Consiliul Europei la Strasbourg, la Berlin ºi
la Varºovia…

G.A. : Dar în primul rând trebuia sã vã ducã la Minsk, nu ?
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A.S. : Evident cã m-a dus în primul rând la Minsk. Vroiam doar sã arãt cã nu este
doar o simplã misiune de monitorizare, de observare a ceea ce se întâmplã
acolo. Nu este vorba doar sã protestãm ºi sã consemnãm, ci sã schimbãm ºi sã
îmbunãtãþim. Sã ajutãm progresul democratic al þãrii ºi al zonei. Pot sã spun cã
a fost pentru prima datã când Adunarea Parlamentarã a OSCE a reuºit sã joace
un rol esenþial în rezolvarea unei probleme concrete.

G.A. : Anume ?

A.S. : A democratizãrii în Belarus. A crizei din Belarus. La ora când am preluat
misiunea Belarus era izolat internaþional. Apãrea mai ales o discordanþã : izolare
faþã de Vest simultan cu relaþiile de parteneriat strategic cu Rusia. Asta reprezintã
în sine un element de tensiune internaþionalã mult mai mare decât ar indica-o
dimensiunile þãrii.

Am spus cã era pentru prima datã când Adunarea Parlamentarã a OSCE s-a
implicat cu eficienþã în rezolvarea unei probleme delicate ºi concrete. Este ºi
prima oarã când Adunarea Parlamentarã a OSCE a reuºit sã stabileascã o relaþie
de cooperare profundã cu partea guvernamentalã a acestei organizaþii. Este ºi
primul caz când s-a stabilit o relaþie instituþionalizatã de colaborare între OSCE
ºi organizaþii mai mult sau mai puþin concurente, cum sunt UE sau CoE. La
iniþiativa mea s-a realizat aºa-numita troicã parlamentarã : Adunarea Parlamentarã
a OSCE, Adunarea Parlamentarã a CoE ºi Parlamentul European, care a decis sã
exprime vocea comunã a Europei în Belarus ºi sã acþioneze în vederea democra-
tizãrii Belarus ºi a integrãrii acestei þãri în comunitatea internaþionalã.

G.A. : Bun, puteþi susþine cã existã un succes în privinþa tacticii Adunãrii
Parlamentare a OSCE. Dar puteþi vorbi ºi despre un succes în Belarus ? Asta
conteazã.

A.S. : Faptul cã am reuºit sã creãm aceste formule de colaborare în afara Belarus
demonstreazã cã strategia lansatã acolo meritã interesul ºi respectul. La ora
actualã, în Belarus se desfãºoarã un aºa-numit „dialog naþional” la care participã
Puterea, Opoziþia ºi reprezentanþii societãþii civile din aceastã þarã.

G.A. : Ca urmare a intervenþiei OSCE ?

A.S. : Exact. Aceasta a fost ideea pe care am sugerat-o. În context, am iniþiat cu
multã discreþie o întâlnire în România, care s-a ºi realizat în ciuda opoziþiei
unora din liderii politici români. (Mai mult sau mai puþin politici – dintre ei mi-i
amintesc pe Petre Roman ºi Andrei Pleºu.) Mulþi priveau încã la acest dialog cu
suspiciune, pentru cã nu-ºi dãdeau seama cât de consistent va fi. Eu îl priveam,
dacã nu ca pe o instituþie propiu-zis democraticã, cel puþin ca pe o ºcoalã de
democraþie. În acea þarã, pânã acum, era o totalã lipsã de comunicare între
diversele segmente ale societãþii, între Putere ºi forþele neasociate Puterii. Iatã
de ce s-a acceptat ideea acestui tip de dialog. În paralel, se mai desfãºoarã o
masã rotundã, tot la iniþiativa Adunãrii Parlamentare, între Opoziþia politicã cea
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mai de avangardã – Opoziþie care contestã înseºi bazele constituþionale ale
actualului regim – guvern ºi experþi ai societãþii civile, împreunã cu reprezentanþi
ai OSCE. Aici se discutã problemele organizãrii unor alegeri libere ºi corecte în
toamna anului 2000 pentru a se ieºi din impasul constituþional ºi politic în care
þara se gãseºte.

G.A. : ªtiam cã aþi fost implicat în eliberarea unora dintre liderii politici.

A.S. : Am ºi scrisori de mulþumire din partea lor. Am purtat discuþii îndelungate cu
preºedintele Lukaºenko care au condus la eliberarea din închisoare a unor lideri
politici. Fostul prim-ministru, care a stat aproape un an în închisoare, a fost
eliberat ca urmare a înþelegerii convenite cu preºedintele Lukaºenko. De aseme-
nea liderul partidului social-democrat, liderul creºtin-democraþilor ºi mulþi alþii.

G.A. : Efecte vizibile pentru oricine este interesat. Dar ce e a fost cu întâlnirea de
la Bucureºti ?

A.S. : Întâlnirea era menitã sã ofere un loc discret pentru o discuþie eliberatã de
presiuni, în primul rând între reprezentanþii Opoziþiei. La acea datã, ei erau
dezbinaþi, aºa cum se întâmplã în mai toate þãrile în tranziþie. Pe de altã parte, se
dorea sã se asigure articularea eforturilor clasei politice din Belarus cu societatea
civilã ºi, eventual, sã se deschidã un dialog între Opoziþie ºi guvern. Am propus
ca dialogul sã se desfãºoare în România, întrucât România era þara preºedintelui
Comitetului ad-hoc OSCE care se ocupa de Belarus. Au fost multe alte þãri care
au dorit sã-ºi ofere serviciile în contextul dat, întrucât este un element de
prestigiu care conduce la creºterea acþiunilor þãrii pe „piaþa” internaþionalã dacã
astfel de acþiuni se realizeazã. Bani nu existau pentru aºa ceva ºi am încercat sã
facem ce se putea face. Am vorbit cu preºedintele Constantinescu care a fost de
acord sã ne ofere reºedinþa sa de la Foiºor, la Sinaia. Un loc foarte bun dupã
pãrerea mea, dotat pentru astfel de acþiuni. Am vorbit de asemenea cu Regia
Protocolului de Stat sã ne faciliteze cazarea invitaþilor în hotelurile sale, la preþuri
rezonabile, pe care le puteam acoperi prin diverse sponsorizãri. Am vorbit
pentru asta cu prieteni care sunt patroni de societãþi comerciale, de restaurante.
Deci am fãcut o muncã, sã spun, voluntarã, de sponsorizare. Însã era necesar sã
dãm, totuºi, un cadru minim oficial acestui eveniment. Drept pentru care am
rugat ca Parlamentul României ºi în special Camera Deputaþilor, în care sunt
membru, sã preia pur ºi simplu reprezentarea precum ºi susþinerea organi-
zatoricã a întregii acþiuni. Sã dea, în acest sens, dispoziþii Departamentului de
Relaþii Externe sã asigure personalul necesar pentru organizare ºi, eventual, sã
accepte ca membri ai Biroului Permanent sã ofere oaspeþilor noºtri o masã sau
o întrevedere.

Propunerea a fost dintr-un început blocatã de reprezentanþii PD, cãrora li s-a
cerut de cãtre conducerea partidului sã nu permitã realizarea vreunei acþiuni
care ar fi putut avea, cum a ºi avut de altfel, mare ecou internaþional. O acþiune
iniþiatã de mine ºi care ar fi putut sã-mi aducã mie prestigiu. Cum mi-a ºi adus.
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În acest context, d-l preºedinte Diaconescu a primit un telefon din partea d-lui
Petre Roman care i-a cerut sã blocheze demersul. D-l Diaconescu n-a avut tãria
sã se opunã pe faþã, dar nici nu l-a lãsat inima sã saboteze acest proiect. În
asemenea condiþii, a încercat sã gãseascã soluþii ocolitoare spre a se ajunge la
un rezultat favorabil.

În condiþiile date, reprezentanþii PD în Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor
au ridicat problema dacã o asemenea reuniune nu ar fi un amestec în treburile
interne ale Belarusului. Au sugerat cã ar fi mai bine sã fie întrebat Ministerul de
Externe asupra chestiunii. Evident cã nu putea fi vorba despre un amestec în
treburile interne ale Belarus în condiþiile în care, cel puþin în acel moment,
guvernul Belarus decisese sã-ºi trimitã proprii reprezentanþi, în care Opoziþia
ºi societatea civilã erau prezente ºi în care organizaþia în care este membru
Belarus, Rusia ºi România era de acord cu o asemenea operaþiune. România nu
oferea decât logistica, nu oferea decât cadrul favorabil unei asemenea întâlniri,
în timp ce rãspunderea politicã ºi-o asuma OSCE. În ciuda bunului simþ, s-a
acceptat totuºi sã fie întrebat MAE în ce mãsurã ideea era salutarã sau nu. Aflând
imediat de drumul pe care-l apucase întreaga poveste, am contactat persoane
responsabile din Ministerul Afacerilor Externe. Unul dintre aceºtia mi-a rãspuns
imediat cã acþiunea nu numai cã nu este contrarã intereselor noastre, dar este
pozitivã. Este exact ceea ce-ºi doreºte fiecare þarã. Fiind perfect salutarã, MAE
urma sã dea un aviz favorabil „dacã nu cumva de la conducerea ministerului se
va aprecia cã nu este bunã” (sic !).

Din pãcate, aºa cum se întâmplã adesea la noi, dacã existã douã posibilitãþi,
una bunã, una rea, cea care se produce este cea rea. Am primit un semnal de
alarmã din partea celor din minister care mi-au spus  : „Lucrarea e jos la d-l Pleºu
ºi acolo se pare cã se dau dispoziþii pentru un rãspuns invers decât cel care a
fost propus de departamentele de specialitate”. Am rugat atunci preºedinþia sã
mã sprijine. În consecinþã, se pare cã d-l Pleºu, probabil presat ºi de cãtre d-l
Roman, a gãsit cea mai diplomaticã soluþie din cariera sa de ministru de Externe :
a cerut ºefului de cabinet, care era ºi secretar general al ministerului – funcþie, la
noi, foarte micã, în ciuda numelui foarte mare – sã semneze în locul ministrului
rãspunsul favorabil. Acesta a fost trimis în scris, aºa cum a fost întocmit de cãtre
direcþiile de specialitate ale MAE.

G.A. : Deci un rãspuns semnat de Sever Voinescu ? ! Nici mãcar secretar de stat.

A.S. : Nici mãcar secretar de stat. Secretar general, deci o funcþie administrativã,
un funcþionar. Aºa. A fost semnatã deci hârtia, avizul favorabil fiind dat de cãtre
Sever Voinescu, care nu avea efectiv nici o cãdere s-o facã, sã elibereze un
asemenea act…

G.A. : …un act politic.

A.S. : …dupã care d-l Pleºu i-a telefonat d-lui Diaconescu ºi potrivit relatãrii
oficiale fãcute de d-l Diaconescu în Biroul Permanent, i-a spus : „ªtiþi, veþi primi
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un aviz favorabil scris de la noi, dar eu vreau sã spun cã nu sunt de acord cu
acest aviz ºi e bine sã faceþi ca acþiunea sã nu se realizeze”.

La aceastã intervenþie d-l Diaconescu a avut o reacþie excelentã. S-a prezentat
cu adresa MAE, favorabil scrisã, în Biroul Permanent ºi a anunþat cã, pe de altã
parte, are un telefon cu un aviz nefavorabil, oral, ºi a cerut Biroului sã ia decizia
care se impune. Vã daþi seama cã Biroul a explodat în aer faþã de aceastã
manevrã ºi i-a cerut imperativ ministrului Pleºu sã-ºi spunã un punct de vedere,
scris ºi definitiv, lãsând la o parte asemenea jocuri. Rezultatul a fost cã, sub
presiunea scandalului izbucnit ºi pus în faþa unei situaþii pe care evident sperase
cã o va evita, d-l Pleºu a trebuit sã semneze ºi sã dea un aviz final favorabil.

G.A. : Din câte îl cunosc eu, nu acesta este stilul de comportament al d-lui Pleºu.
Dar d-l Pleºu are o ciudatã sensibilitate la presiunile d-lui Roman. Am vãzut asta
manifestându-se în 1990 ºi, paradoxal, se manifestã la fel de intens ºi acum, în
anul 2000115. Nu-mi pot explica acest comportament ciudat pentru personalitatea
d-lui Pleºu decât printr-o comandã a lui Petre Roman.

A.S. : Sunt absolut de acord cu d-strã. Eu nu cred cã d-l Pleºu a avut, în sine,
ceva împotriva respectivei acþiuni. În cel mai rãu caz o ignora, nu i se pãrea
esenþialã. E limpede cã cineva a intervenit ºi acest cineva este cel mai probabil
chiar Petre Roman. Însã modul în care ulterior d-l Pleºu a „rezolvat” problema
este grãitor pentru un anumit tip de caracter. Evident, ºi-a dat seama cã nu poate
pune în scris un aviz negativ. Atunci a împins semnãtura cãtre o persoanã fãrã
importanþã ºi care, evident, nu fãcuse gestul fãrã sã i se fi cerut de ministru
însuºi sã-l facã. Dupã care a crezut cã poate sã blocheze lucrurile printr-un
telefon dat d-lui Diaconescu. Eu trebuie sã notez aici abilitatea ºi inteligenþa
excepþionale ale d-lui Diaconescu, care a gãsit în fond cea mai bunã soluþie
pentru a tãia nodul gordian : soluþia transparenþei. A arãtat întreaga maºinaþiune
Biroului Permanent, dupã care Biroul Permanent a fãcut restul, respectiv, i-a
explicat d-lui Pleºu în termeni extrem de limpezi cã nu înþelege sã fie manipulat.
L-a pus în faþa propriei rãspunderi. Moment în care d-l Pleºu nu a mai avut
altceva de fãcut decât sã semneze el însuºi avizul favorabil pe care colaboratorul
sãu îl semnase anterior.

G.A. : ªi, ca urmare, reuniunea a putut sã se desfãºoare…

A.S. : Ca urmare, reuniunea a putut sã se desfãºoare. De atunci se vorbeºte în
toate documentele internaþionale despre „Procesul de la Bucureºti”. Un proces
care a început la Bucureºti ºi a condus la rezultate remarcabile : printre altele, la
unificarea Opoziþiei, la primul program naþional de dezvoltare a Belarus realizat

115. Când d-l Andrei Pleºu a acceptat, la invitaþia lui Petre Roman, situaþia compromiþãtoare
de a intra pe lista Colegiului Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii,
violând legea accesului la dosare ºi sfidând astfel principiul fundamental al respec-
tului legii.
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de Opoziþie ca alternativã la programul pe care îl aplicã guvernul, a condus la
masa rotundã guvern-opoziþie-societate civilã ºi comunitatea internaþionalã. A
condus la dialogul cu preºedintele Lukaºenko ºi cu ceilalþi factori din guvernul
Belarus. Toþi cei care vorbesc despre „Procesul de la Bucureºti” nu fac doar un
gest de delicateþe ºi de recunoºtinþã pentru România, luând-o astfel în seamã ºi
marcând implicarea ei pozitivã, ci reflectã o realitate autenticã. Chiar dacã
problemele Belarusului nu se vor rezolva prea curând, întrucât acolo compli-
caþiile sunt foarte mari, exerciþiul efectuat de noi este ºi va rãmâne un succes.
Soluþia politicã numai pe o asemenea linie se va putea gãsi.

Din acest moment, misiunea mea s-a încheiat

G.A. : Exemplul mi se pare spectaculos. ªi cu greu poate fi echivalat cu altceva.
Totuºi, alte misiuni în cadrul OSCE ?

A.S. : Împreunã cu un coleg german am realizat un grup de contact ºi de
informare pentru Serbia. Am fost la Belgrad, eram probabil primii parlamentari
care s-au dus acolo dupã bombardamentele NATO ºi am participat la o dezbatere
foarte importantã cu partidele de opoziþie ºi societatea civilã. Cazul mi se pare
foarte important pentru cã ilustreazã maniera de a arãta cetãþeanului sârb cã
Iugoslavia este doritã în comunitatea internaþionalã, dar ºi o cale de a evita
impresia cã liderii Opoziþiei sârbe sunt chemaþi în strãinãtate spre a primi
instrucþiuni cum sã-ºi dea jos guvernul formal legitim. Am participat, de ase-
menea, la alegerile din Slovacia ºi la monitorizarea alegerilor din Federaþia Rusã.
Ambele cu o încãrcãturã politicã specialã. Primele au condus la sfârºitul regi-
mului Meciar ; cele din urmã, la stabilirea succesorilor lui Boris Elþîn.

Un lucru pe care l-am fãcut cu mare plãcere a fost sã pregãtesc un raport
pentru cea de-a doua conferinþã internaþionalã pentru cooperare economicã
subregionalã, un raport care a vizat cooperarea în Europa de Sud-Est în vederea
asigurãrii securitãþii energetice. În documentul final al acestei conferinþe au fost
reþinute câteva idei ale raportului meu, printre care ºi aceea de a se realiza o
Comunitate Energeticã a Europei de Sud-Est.

Un alt moment important din activitatea mea este ºi participarea la confe-
rinþele organizate de OECD împreunã cu OSCE în ceea ce priveºte combaterea
crimei organizate ºi a corupþiei. Din cauza aceasta am ºi fost invitat sã particip
într-un forum european permanent, instituþionalizat, pentru combaterea corup-
þiei ºi a crimei organizate. În fine, o altã misiune încredinþatã a fost pregãtirea
unui raport privind rezolvarea problemei minoritãþilor pe calea dezvoltãrii sta-
tului de drept ºi a alegerilor libere, context în care am abordat mult mai multe
probleme legate de minoritãþi. Raportul a fost prezentat în cadrul unui seminar
internaþional organizat în Turcia, la Antalya116 .

116. Luna aprilie, 2000.
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Munca mea a avut totuºi de suferit întrucât, din toamna anului 1998, PD mi-a
retras mandatul de membru al delegaþiei române la OSCE. În atari condiþii, am
fost menþinut acolo într-o formulã pentru care nu prea existau precedente. S-a
spus : „Este un parlamentar dintr-un parlament al unei þãri membre ºi îl menþinem
în structurile noastre, chiar dacã nu este formal membru al Adunãrii, pentru cã
avem nevoie de contribuþia sa”.

Astfel, datoritã misiunilor mele internaþionale, eu am participat la toate întâl-
nirile structurilor de conducere ale Adunãrii Parlamentare a OSCE în timp ce
delegaþia României nu a putut sã participe la cele mai multe dintre ele întrucât
nu este reprezentatã în acele structuri. Recent, la seminarul de la Antalya privind
problemele minoritãþilor, am avut în faþã o imagine care mi-a lãsat un dublu
sentiment, un gust dulce-amar : toþi delegaþii români aveau în faþã o plãcuþã cu
numele þãrii, scris mare, „România”, dar n-aveau ºi numele lor  ; în timp ce în faþa
mea era scris „Adrian Severin”, preºedintele comitetului etc. ºi mai mic, dedesubt,
„România”. Cred cã aceastã imagine este importantã pentru a vedea cum trebuie
sã promovãm România ºi ce interese are ea. România n-are nevoie de reprezen-
tanþi anonimi care stau printr-un joc procedural în spatele unei tãbliþe pe care
scrie numele þãrii. România are nevoie de personalitãþi cunoscute ºi recunoscute,
care nu uitã însã niciodatã sã alãture numelui lor numele þãrii din care vin. Cred
cã în felul acesta dãm þãrii ºi nu luãm de la þarã.

G.A. : Asta are probabil legãturã cu oferta de a candida la preºedinþia Adunãrii
Parlamentare a OSCE. Dar pentru a ajunge acolo a trebuit sã faceþi parte din
delegaþia românã.

A.S. : În Adunarea Parlamentarã a OSCE s-a format la un moment dat un curent
puternic care a ajuns la concluzia cã persoana cea mai dezirabilã, provenind
pentru prima datã din Europa Centralã ºi de Est, pentru a prelua preºedinþia
Adunãrii aº fi eu. Acest curent s-a întârit cu timpul. Existau, desigur, ºi alþi can-
didaþi ºi alte interese, însã practic majoritatea celor bine informaþi din cadrul
Adunãrii Parlamentare susþineau cã eu aº reprezenta candidatura cea mai puter-
nicã. Având o singurã vulnerabilitate majorã ºi anume aceea de a nu fi susþinut
de propria mea þarã.

A.G. : Spuneþi cã exista chiar de la început o majoritate pentru d-strã ?

A.S. : La un moment dat a existat o majoritate care ar fi fost rapid consolidatã în
mãsura în care România s-ar fi exprimat în favoarea mea. Din pãcate, foarte
mulþi dintre cei care mã susþineau iniþial au prins a gândi cã riscã sã îndepãrteze
alþi candidaþi ºi sã se trezeascã în ziua alegerilor cã România nu îmi oferã nici
mãcar legitimaþie de intrare. Evident cã nu poþi sã participi la alegerile pentru
preºedinþia unei adunãri din care nu faci parte. Or, fãrã sã fii membru în delegaþia
þãrii tale, nu eºti membru al Adunãrii Parlamentare a OSCE.

G.A. : Care a fost atitudinea oamenilor politici de la noi ? Interesul României
pentru a avea un român lider la Adunarea Parlamentarã mi se pare mai mult
decât evident.
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A.S. : Eu i-am informat, pe la începutul anului 1999, de când aceastã problemã
s-a pus, pe toþi liderii importanþi ai politicii româneºti. Evident, pe ºeful statului,
pe preºedinþii Camerelor º.a.m.d. Toatã lumea a spus  : „Da, e o idee excelentã.
Nu avem nimic de pierdut, ci doar de câºtigat”. ªi mi-au promis cã îmi vor da tot
sprijinul. De la aceastã declaraþie ºi pânã la lucruri concrete a existat însã un
abis. Prin februarie 2000, solicitând o scrisoare de recomandare informalã din
partea preºedinþilor celor douã Camere, care sã fie adresatã colegilor lor din alte
parlamente europene, în nume personal, spre a da sentimentul cã existã totuºi o
dorinþã româneascã de a ocupa un asemenea post, d-l Ionescu-Quintus a refuzat
pur ºi simplu sã semneze. A declarat cã pentru asta trebuie sã aibã acordul lui
Petre Roman. D-l Diaconescu, la rândul sãu, a spus cã în prealabil vrea sã aibã
cel puþin o discuþie în Biroul Permanent al Camerei, deºi nu era vorba de o
candidaturã naþionalã, ci de candidatura unei persoane, a unui deputat. Reco-
mandarea s-ar fi dat în nume propriu ºi nu în numele Parlamentului României.
(Sigur cã numele propriu era numele preºedintelui Parlamentului României, ceea
ce dãdea greutate recomandãrii.) În Biroul Permanent, la opoziþia reprezentan-
þilor PD, s-a decis sã nu se înainteze o astfel de scrisoare din partea preºedintelui
Camerei Deputaþilor, nici mãcar cu titlu informal.

A urmat, în luna aprilie 2000, sesiunea Biroului Permanent extins al Adunãrii
Parlamentare a OSCE. În mod tradiþional, aceastã întâlnire de primãvarã a
conducerii Adunãrii Parlamentare117 este folositã ºi pentru definitivarea listei
neoficiale a candidaturilor pentru diverse funcþii de rãspundere pentru care
au loc alegeri – întotdeauna în luna iulie. În consecinþã, din aprilie-mai pânã
în iulie are loc ultima ºi cea mai intensã perioadã de „campanie electoralã”
pentru conducerea Adunãrii Parlamentare a OSCE, precum ºi consultãrile la
nivel naþional ºi internaþional, în scopul corelãrii poziþiilor cu privire la candidaþii
de susþinut.

Întrucât la Antalya urma sã se desfãºoare, imediat dupã ºedinþa Biroului
Permanent, ºi seminarul pe problema minoritãþilor naþionale despre care am
vorbit anterior, au fost invitaþi sã facã deplasarea ºi parlamentari din diverse þãri,
chiar dacã nu erau membri ai Biroului. Printre ei se afla ºi un numãr de români.
Cu acest prilej s-au produs douã evenimente. Pe de o parte, constatându-se cã
în ceea ce mã priveºte am o candidaturã nesigurã din lipsa unei susþineri
naþionale, un numãr relativ însemnat de membri marcanþi ai Adunãrii, care nu
se gândiserã anterior la aceasta, s-au simþit încurajaþi sã-ºi avanseze candidatura.
S-a muncit mult în lunile urmãtoare pentru a-i face sã ºi-o retragã. Pe de altã
parte, mulþi dintre cei care îºi puseserã speranþa în mine s-au adresat aproape
ultimativ românilor aflaþi acolo, cerându-le sã-ºi precizeze poziþia faþã de mine.
Li s-a sugerat foarte strãveziu cã în lipsa unui motiv extrem de convingãtor în
mãsurã sã explice de ce România se opune promovãrii unui român în fruntea
Adunãrii Parlamentare a OSCE, þara noastrã va suferi o imensã pierdere de

117. Asemenea reuniuni au loc în fiecare an.
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prestigiu care va afecta ºi ºansele altor români de a primi funcþii importante în
structurile internaþionale. Mi-l amintesc, astfel, pe deputatul Cristian Rãdulescu,
ºeful delegaþiei parlamentare române, cum, „prins în colþ”, ºi-a tras aer în piept –
gândindu-se, desigur, la neplãcerile pe care urma sã le aiba acasã – replicând :
„Dacã spuneþi cã un român are ºansã sã devinã preºedinte al Adunãrii
Parlamentare a OSCE, fiþi siguri cã România îl va sprijini”. Aceste cuvinte au fost
luate drept angajament deºi, evident, încã nu erau. Ele nu puteau fi atunci decât
reacþia, unica posibilã, a celui care vorbea.

Discuþiile de la Antalya, chiar dacã informale, mi-au oferit ultimele elemente
spre a putea întocmi un memoriu explicativ asupra întregii situaþii, prin care sã
cer tuturor autoritãþilor române sã iasã din ambiguitate ºi sã-ºi asume rãspun-
derea unei conduite clare.

Materialul a fost redactat într-un limbaj rece ºi trimis cãtre preºedinþii Camerelor,
cãtre preºedintele statului, cãtre ministrul de Externe ºi cãtre preºedinþii princi-
palelor partide parlamentare de opoziþie, urmând ca aceºtia sã decidã. Tuturor
destinatarilor – nu ºefilor lor de cabinet – le-am solicitat sã confirme primirea,
într-o condicã specialã pe care o pãstrez ºi astãzi ca amintire. Toþi ºtiau deci cã
nu vor mai putea spune cã nu au cunoscut cazul. Din acel moment eu am
considerat cã misiunea mea s-a încheiat. Reuºisem sã duc lucrurile pânã aici ºi
sã fac ca o candidaturã, româneascã în ultimã instanþã, sã fie consideratã drept
una dintre cele mai puternice pentru ocuparea prestigioasei funcþii de preºedinte
al Adunãrii Parlamentare a OSCE. Mai departe era rolul conducerii României de
a valorifica sau de a da cu piciorul ºansei create, cu atât mai mult cu cât, ca
urmare a unei propuneri promovate tot de mine, în 1998, Sesiunea Anualã a
Adunãrii Parlamentare a OSCE în anul 2000 trebuia sã aibã loc chiar la Bucureºti.

O solidaritate
fãrã prea multe precedente

A.G. : Prestigioasa ºi funcþionala funcþie de preºedinte al Adunãrii Parlamentare
a OSCE se coreleazã ºi cu viitoarea preºedinþie în exerciþiu a României.

A.S. : Nu este vorba, într-adevãr, de o funcþie onorificã. Corelarea ei cu pre-
ºedinþia României în cadrul dimensiunii guvernamentale a OSCE118 va crea ºansa
unei performanþe excepþionale. Eu am avertizat asupra acestui lucru pe cei în
drept. Mai departe am considerat cã misiunea mea este îndeplinitã, în sensul cã
am fãcut tot ceea ce putea depinde de mine. Dacã România, am zis, va arãta
interes ºi va sprijini o asemenea candidaturã în timp util – ceea ce nu înseamnã
nici pe departe cheltuiala de bani care s-a fãcut zadarnic pentru promovarea

118. Candidatura României la preºedinþia OSCE a fost lansatã în 1997, în perioada mandatului
lui Adrian Severin.
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d-lui Caramitru pentru o funcþie la UNESCO –, atunci ºansele mele sunt foarte
mari. Dacã nu, vom fi dat un alt exemplu de manierã în care România înþelege
sã-ºi promoveze interesele în lume, punând înainte ranchiune, antipatii ºi inte-
rese meschine.

Trebuie sã mãrturisesc cã procedând astfel am mizat ºi pe faptul cã în plin an
electoral nici un politician român nu-ºi putea permite sã fie dovedit ca unul care
a contribuit la eºecul unei candidaturi româneºti, eºec consumat chiar la Bucureºti.

G.A. : Astãzi ºtim cã urmarea acestui Memorandum a fost cea aºteptatã. Presa a
reacþionat prima, întrucât un document cu o asemenea circulaþie nu putea
rãmâne secret, nici sã treacã neobservat. Practic, principalii actori politici au fost
somaþi de câteva ziare sã ia atitudine.

A.S. : ªi pe acest plan s-a consumat o întreagã odisee. S-a încercat ascunderea
problemei de ochii opiniei publice. Mai mulþi jurnaliºti s-au plâns cã ºtirile sau
articolele pe aceastã temã erau scoase din ziar în ultimul moment, în mod
misterios. La sesizarea ºi la rugãmintea lor, am discutat cu unii directori de ziar
sau redactori-ºefi pe care îi cunoºteam mai bine. Aceºtia au dat dispoziþii ca
articolele respective sã fie publicate. Totuºi, ele nu au apãrut decât, cel mult,
într-un târziu, dupã alte intervenþii.

G.A. : Frumos ! Felul în care se trateazã la Bucureºti reprezentarea României ! Sã
rememorãm însã faptele pânã la capãt. Dupã semnalele presei, aºa palide cum
vor fi fost ele – eu însumi am prezentat un comentariu pe aceastã temã la
Europa liberã –, oamenii politici au fost obligaþi sã ia ºi ei poziþie publicã.
Prim-vicepreºedintele PNL, Valeriu Stoica, ºi-a exprimat printre primii susþinerea.
Au urmat lideri ai PNÞCD, PDSR, UFD, ApR ºi aºa mai departe. La mijlocul lunii
mai 2000, în fine, Birourile reunite ale celor douã Camere ºi apoi Parlamentul în
plenul Camerelor reunite au votat – cu o singurã abþinere – revenirea d-strã în
delegaþia României, pentru a vã depune candidatura la preºedinþia Adunãrii
Parlamentare a OSCE. Chiar ºi parlamentarii PD au votat „pentru”. Pe aceastã
bazã, preºedinþii Camerelor au semnat scrisoarea de susþinere pe care aþi soli-
citat-o încã din iarnã. Ministrul de Externe, Petre Roman, a fost pus în situaþia de
a cere diplomaþilor români sã facã demersuri în sprijinul candidaturii d-strã. Este
de remarcat mai ales gestul PNÞCD, de a-ºi retrage un membru din delegaþia
Adunãrii Parlamentare, spre a vã oferi un loc de titular.

A.S. : Lucrurile s-au desfãºurat aºa cum le-aþi descris. Gestul PNÞCD meritã
evidenþiat, în particular rolul jucat de deputatul Vasile Lupu. El a fost unul dintre
foarte puþinii oameni politici, dacã nu chiar singurul, care m-au susþinut în
momentele cele mai grele, fiind convins cã astfel îºi face datoria faþã de þarã.
D-l Lupu a fost acela care a îndrãznit sã se opunã presiunilor ºi ameninþãrilor
liderilor PD, în 1998, când aceºtia au început campania pentru excluderea mea
din delegaþia României la Adunarea Parlamentarã a OSCE. Datoritã dânsului
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procedura de excludere s-a întins pânã în februarie 1999. Tot-d-l Lupu a fost
printre cei mai activi membri ai Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor
care a sprijinit finanþarea misiunilor mele în strãinãtate, misiuni exercitate în
numele OSCE.

Trebuie sã ºtiþi cã, într-o vreme, cam pânã la jumãtatea anului 1999, au existat
politicieni, dintre primii zece în ierarhia României, care dãdeau telefoane amba-
sadorilor strãini acreditaþi la Bucureºti spre a le cere – evident, neoficial, dar
insistent – sã zãdãrniceascã întâlnirile pe care le aveam cu demnitari de prim
rang din þãrile lor. Evident, aceºtia nu zãdãrniceau nimic, dar mã informau
imediat asupra demersurilor respective. Nu o datã mi-a crãpat obrazul de ruºinea
þãrii ascultându-le comentariile.

Tot astfel, am fost obligat pentru o vreme sã apelez la sponsorizãri private
spre a-mi suporta cheltuielile de deplasare ca parlamentar român în exerciþiul
unui mandat OSCE. Ziarul Ziua mi-a achitat unele cãlãtorii – sub cuvânt cã, fiind
editorialist acolo, am de efectuat ºi documentãri în folosul lui. În limbuþia
generalã care domneºte la noi este de admirat discreþia cu care redacþia ziarului
a ºtiut sã nu facã deloc caz de aceste contribuþii financiare.

Când nu am avut loc în Parlament, nici unde sã-mi aºez hârtiile, tot d-l Vasile
Lupu mi-a oferit spaþiu într-unul din birourile pe care le avea ca ºef al delegaþiei
române la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei. În fine, tot dânsul a
instrumentat retragerea unui membru PNÞCD din delegaþie, spre a mi se oferi
locul fãrã de care nu puteam candida.

În acelaºi cadru, aº dori sã-l menþionãm ºi pe deputatul PNÞCD Sturza-
-Popovici care fãrã nici o ezitare s-a oferit sã devinã din membru titular, membru
supleant al delegaþiei române, spre a-mi permite sã candidez. N-am sã uit ceea
ce mi-a spus când i-am mulþumit pentru gest : „Eu nu am nici-o ºansã sã ajung
preºedintele Adunãrii. România are mai multã nevoie de tine decât de mine”.
Este de comparat aceastã atitudine cu cea a liderilor PD care, pânã a rãmâne
singuri, au refuzat sã mã sprijine chiar ºi pentru ocuparea unuia dintre cele zece
posturi vacante de supleant în delegaþia românã.

Pentru corectitudine faþã de adevãrul istoric, sunt dator sã amintesc cã ºi
PDSR se declarase gata sã-mi asigure unul dintre locurile sale de supleant, în
chiar ziua în care PNÞCD ºi-a fãcut publicã oferta. De asemenea, liderii PDSR au
adoptat în structurile de conducere ale Parlamentului o atitudine raþionalã în
sprijinirea mandatului meu internaþional. Ei au socotit însã cã prima îndatorire
nu le revine lor, ci celor din coaliþia de guvernãmânt.

Ar fi de adãugat ºi faptul cã pânã la anunþarea sprijinului politic ºi în condi-
þiile evocate, am avut concursul experþilor ºi personalului administrativ de la
Parlament ºi al diplomaþilor din MAE. Ei au cooperat, adesea cu teama de a nu
li se reproºa cã lucreazã, chipurile, pentru mine. Aceºti aºa-zis birocraþi s-au
dovedit, în istoria pe care o depãnãm acum, mai patrioþi ºi mai clar-vãzãtori
decât „aleºii poporului”.
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G.A. : La 11 iulie 2000, Adunarea Parlamentarã a OSCE v-a ales preºedinte,
delegaþii v-au aclamat, v-au aplaudat la scenã deschisã. O victorie care lãsa în
urmã o pleiadã de aspiranþi dintre cei mai puternici, din Austria, Germania,
Franþa, Marea Britanie, Italia, Ungaria ºi chiar din Danemarca, reprezentatã prin
preºedinta în funcþie care dorise un al treilea mandat. Finalul acesta poate fi
socotit cumva o surprizã ?

A.S. : Mulþi, cei mai mulþi, chiar ºi prietenii apropiaþi din þarã ºi din strãinãtate,
s-au îndoit cã preºedinþia Adunãrii Parlamentare este un proiect pe mãsura
puterilor noastre. Unii s-au îndoit pânã în ultimul moment. Lupta a fost palpitantã
pânã în ultima clipã.

G.A. : Nu ºtiu câþi realizeazã cã preºedinþia Adunãrii Parlamentare a OSCE este
cea mai înaltã demnitate într-o organizaþie interguvernamentalã obþinutã de cãtre
un român prin competiþie, de la Nicolae Titulescu pânã astãzi119. Aproape în
totalitate, un succes personal. Cum credeþi cã este privit acest succes în mediile
politico-diplomatice româneºti ?

A.S. : Eu cred cã toþi, prieteni, critici, adversari au acum dovada cã se poate
câºtiga în competiþia internaþionalã, în ciuda tuturor obstacolelor. În plus, un
succes atât de important a depins de exprimarea, în final, a unei adevãrate
solidaritãþi naþionale, aºa cum am povestit. Este o solidaritate fãrã prea multe
precedente.

G.A. : O solidaritate care a presupus o bãtãlie datã aici, în þarã, cu politicienii
români, pentru cã susþinerea din strãinãtate v-a fost de la început asiguratã.
Chiar într-un mod care cere o analizã amãnunþitã ºi o s-o fac întrucât meritã
atenþia cititorilor. Aþi beneficiat de susþinerea unanimã a delegaþiei Statelor Unite
ºi chiar a întregului bloc american, dacã avem în minte ºi parlamentarii canadieni.
În acelaºi timp, s-a pronunþat în favoarea d-strã, cu aceeaºi fermitate, delegaþia
Federaþiei Ruse împreunã cu statele desprinse din fosta URSS. Or, se ºtie cã
aceste douã grupuri nu sunt întotdeauna în consens. În cele mai multe din
problemele delicate, parlamentarii ruºi ºi americani nu voteazã la fel.

Aþi fost susþinut ºi de grupul þãrilor nordice care, de regulã, nu þine partea
României, cu atât mai puþin cu entuziasmul arãtat cu aceastã ocazie. Parlamen-
tarii germani ºi austrieci, ca ºi cei englezi, au fãcut lobby pentru d-strã, deºi ei
avuseserã la un moment dat candidaþi proprii. Parlamentarii din Europa Centralã
ºi de Sud-Est s-au pronunþat la fel. O menþiune specialã meritã poziþia delegaþiei
ungare care s-a pronunþat în favoarea candidatului român deºi exista ºi unul
maghiar ( !).

Interesantã mi s-a pãrut ºi atitudinea în cadrul grupurilor politice. Susþinerea
grupului social-democrat este mai puþin surprinzãtoare, având în vedere legã-
turile despre care aþi ºi vorbit în acest volum. A doua zi dupã votul favorabil al

119. Nicolae Titulescu a fost ales de douã ori preºedinte al Ligii Naþiunilor.
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grupului social-democrat – cel mai numeros din cadrul Adunãrii Parlamentare –,
s-a anunþat însã cã sunteþi sprijinit ºi de grupul liberal. Iar în final, dupã dezbateri
furtunoase, care s-au prelungit câteva zile, grupul creºtin-democrat, în rândurile
cãruia se gãsea ºi un candidat francez, a luat hotãrârea de a nu-ºi prezenta propriul
candidat ºi de a-i lãsa pe membrii sãi sã voteze fiecare potrivit propriilor opþiuni.
Poziþia aceasta a fost ultimul element care l-a fãcut pe contracandidatul francez
sã renunþe în favoarea d-strã120. Cum s-a ajuns aici ? Cum s-a obþinut un consens
internaþional într-o chestiune care, firesc, ar fi motivat o pleiadã de atitudini ?

A.S. : Într-adevãr, se poate spune cã obþinerea unei astfel de susþineri este o
performanþã. Eu vã pot comunica ce au zis membrii Adunãrii : unii au considerat
importante analizele mele în domeniul geostrategic ; alþii, pe cele economice ;
o altã categorie s-a referit la poziþiile mele în privinþa drepturilor omului ºi în spe-
cial a minoritãþilor. S-a considerat relevantã experienþa de negociator. Unii au
mãrturisit cã li se pare important pentru un preºedinte al Adunãrii Parlamentare
sã poþi vorbi coerent, în mai multe limbi, chiar improvizând. Dar ca sã arãþi toate
acestea trebuie sã fii în contact cu lumea internaþionalã mult timp, sã ai conti-
nuitate. Concluzia ar fi nevoia ca reprezentanþii României în lume sã se manifeste
în plan internaþional suficient de mult timp pentru a convinge asupra posibi-
litãþilor lor.

Aº pune însã accentul pe un alt aspect. În activitatea internaþionalã, abilitãþile
tale specifice trebuie folosite pentru a servi problemele comune, realizarea
proiectului comun, ºi nu exportãrii necazurilor naþionale partenerilor externi.
Mulþi vor spune cã acesta nu este patriotism. Le voi rãspunde cã abia asta
înseamnã patriotism. A promova interesele þãrii tale înseamnã sã convingi cã ea
are un rol de jucat în lumea de azi. Nu poþi primi decât din ceea ce dai. Trebuie
renunþat la logica jocului cu sumã nulã121 pentru o logicã a strategiei proiectelor
comune. Diplomaþia distributivã – prin care fiecare încearcã sã ia cât mai mult
din plãcinta colectivã – trebuie înlocuitã cu diplomaþia integrativã, prin care
fiecare câºtigã din valorificarea în comun a ceea ce a fost pus în comun. Logica
contractului de vânzare-cumpãrare, presupunând confruntarea dintre unul care
doreºte sã vândã cât mai scump ºi altul ce vrea sã cumpere cât mai ieftin, trebuie
sã facã loc logicii contractului de asociere, presupunând o alãturare de capacitãþi
în vederea maximizãrii unui profit comun. Cu cât eºti mai prezent în aceastã
asociere, cu cât aportul tãu este mai mare, cu atât vei avea dividende mai mari.
Aºadar, politica internaþionalã poate fi privitã ºi ca un joc în care se dã ºi se ia.
Cu cât dai mai mult, cu atât iei mai mult. Dar, ca în orice investiþie, mai întâi
trebuie sã investeºti, dupã aceea o sã primeºti.

120. Ca urmare a ieºirii din cursã a contracandidaþilor din Ungaria ºi Franþa, Adunarea
a „ales” prin aclamaþii ºi nu printr-un vot propriu-zis.

121. Adicã, dacã ai câºtigat ceva, înseamnã cã altcineva a trebuit sã piardã tot atât, ºi invers.



283CONSILIUL EUROPEI ªI OSCE

În al treilea rând, trebuie ºtiut cã în politicã succesul se bazeazã doar 25% pe
abilitate ºi 75% pe caracter. Iar abilitatea nu trebuie confundatã cu necinstea. A
fi abil înseamnã sã-i întreci pe alþii – în inteligenþã, ºtiinþã, clarviziune, spirit de
prevedere, anticipaþie etc. Morala politicii internaþionale – ca ºi a celei interne,
de altfel – nu este cea a milei (mila este cea mai detestabilã dintre virtuþi, întrucât
se asociazã mai întotdeauna cu nedreptatea), ci morala competiþiei.

Soliditatea relaþiilor internaþionale se bazeazã pe încredere. Iar încrederea se
construieºte pe transparenþã, sinceritate, onestitate ºi loialitate. Aºa ajungem la
caracter. Care mai înseamnã ºi curajul de a-þi expune cu claritate punctul de
vedere în faþa oricui, curajul de a respecta ºi a arãta înþelegere faþã de punctele
de vedere opuse, curajul de accepta cã nu ai avut dreptate atunci când constaþi
cã existã argumente în acest sens. Cei care spun fiecãruia ceea ce vrea sã audã
ºi se pleacã dupã cum bate vântul, se pot bucura de succes pe termen scurt. Dar
falimenteazã sigur pe termen lung. Cei cinstiþi vor fi susþinuþi chiar ºi de aceia
care nu le împãrtãºesc ideile sau opþiunile.

În al patrulea rând, strategia campaniei „pro-OSCE” s-a bazat pe promovarea
unor principii în jurul cãrora am putut coaliza mulþi parlamentari. Un principiu a
fost acela al alegerii unui preºedinte care sã fie produs al procesului OSCE, care
sã-ºi fi câºtigat prestigiul în interiorul OSCE, lucrând pentru OSCE. Ceea ce intra
în contrast cu tendinþa de a pune în fruntea Adunãrii Parlamentare o persoanã
cu un rol onorific, transferându-i doar un prestigiu de imagine alãturi de cel pe
care l-a acumulat în fruntea unui parlament naþional. Am subliniat cu orice prilej
cã prin persoana preºedintelui ales vom da un mesaj politic privind Adunarea
Parlamentarã pe care ne-o dorim. ªi aceasta ar trebui sã fie un organism dinamic,
eficient ºi cu profil propriu – nu onorific, inactiv ºi marginal.

Un alt principiu pe care l-am susþinut a fost cel al unei echilibrate reprezentãri
regionale la conducerea Adunãrii Parlamentare a OSCE. Am insistat asupra
faptului cã a venit momentul ca la conducerea Adunãrii Parlamentare sã fie ales
ºi un reprezentant al Europei Centrale, de Est ºi de Sud-Est. Altminteri, degeaba
mai vorbim despre unificarea Europei. Cred, într-adevãr, cã Europa de mâine nu
poate fi una a standardelor definite în Vest ºi aplicate în Est, a modelelor
transferate din Occident în Orient. Ea va fi ori o sintezã a valorilor ºi experien-
þelor istorice ale tuturor societãþilor membre, ale tuturor popoarelor europene,
ori nu va fi deloc. Se pare cã, cel puþin pentru moment, ºi acest principiu a fost
acceptat. Deºi, credeþi-mã, nu a fost uºor.

Oricum, promovarea principiilor menþionate a redus, pe mãsura acceptãrii
lor, lista candidaþilor cu ºanse la preºedinþia Adunãrii Parlamentare a OSCE,
mãrind în mod corespunzãtor perspectivele mele. S-ar putea spune, în acest
sens, cã este important sã fii exponentul unor nevoi, al unor aºteptãri generale.
Dacã nu ai de dat nimic din ceea ce se cere, nu ai nici cãutare, indiferent care îþi
sunt calitãþile personale.
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17

Viitorul României în context regional
ºi global

Noul Ierusalim ºi a Treia Romã

G.A. : Suntem la sfârºitul discuþiei. Ca ultime cuvinte, spuneþi-mi : cum percepeþi
aºezarea României în context regional ºi global în urmãtorii ani ? Cum credeþi cã
va evolua acest context, având în vedere cã anul 2000 este anul când a fost ales
Vladimir Putin în Rusia ; cã România a început negocierile cu Uniunea Europeanã
iar NATO a trecut de primul val al extinderii ºi trage concluzii din actuala situaþie
din fosta Iugoslavie ºi Balcani ?

A.S. : Cred cã România ar trebui sã-ºi recapituleze þintele ºi sã stabileascã exact
ceea ce-ºi doreºte. În privinþa asta, pentru mine lucrurile sunt relativ clare :
România trebuie sã-ºi defineascã un destin în spaþiul occidental european ºi
euro-atlantic. Chiar insist : România este o þarã cu o vocaþie euro-atlanticã, nu
numai cu vocaþie europeanã. Dacã acestea sunt obiectivele, ar trebui sã facã tot
ceea ce o conduce spre aceste obiective, nu ceea ce o conduce spre altceva.

O a doua idee : spre a-ºi rezolva problemele sale interne ºi internaþionale
România trebuie sã gândeascã subregional ºi regional. România nu mai poate
sã-ºi rezolve problemele sale strict pe plan intern. Asta ºi datoritã dificultãþilor
pe care le-am tot acumulat în economie ºi în societate, dar ºi din cauza modului
în care lumea evolueazã. Ca sã putem avea un cuvânt de spus, trebuie sã definim
exact locul de unde suntem. Din acest punct de vedere rãspunsul nostru ar
trebui sã fie clar : suntem o þarã a Europei Centrale. Nu una balcanicã – deºi asta
nu ar înseamna nici o decãdere. Balcanii nu sunt mai prejos decât noi ºi noi nu
suntem mai presus de ei. Pur ºi simplu, nu suntem de acolo.

Pe de altã parte, evident, avem o poziþie specialã în Europa Centralã. Poziþia
aceasta ne face cel mai important pod între Europa Centralã ºi Europa de Sud-Est
care, dupã pãrerea mea, constituie extensia sud-est europeanã a Europei Centrale.
De vreme ce avem un rol de jucat în zonã, trebuie sã dezvoltãm concepþia
noastrã în ºi pentru Europa de Sud-Est, pentru zona sud-dunãreanã. Suntem la
Marea Neagrã ºi pentru asta avem de construit o altã concepþie privind ºi
Transcaucazia. Suntem în poziþia ca, împreunã cu Polonia, sã formãm un triunghi
care sã conducã la ancorarea Ucrainei în spaþiul valorilor ºi al gândirii europene.
Iatã câteva elemente de construcþie a poziþiei româneºti faþã de viitorul regiunii.
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G.A. : D-le Severin, argumentele d-strã au fost în principal urmãtoarele : noi
suntem parte a Europei Centrale, avem ºi aceastã poziþie, deasupra Balcanilor, ºi
avem ºi ieºirea la Marea Neagrã. Puneþi deci accentul pe aºezarea geograficã a
þãrii. Nu pe aspecte ce definesc tipul ei de civilizaþie. Cineva ar putea propune
accente foarte diferite. De pildã, nu apartenenþa la Europa Centralã ar conta, ci
mai curând apartenenþa la spaþiul ortodox. Dintr-o astfel de perspectivã viitorul
României ar fi expresia competiþiei dintre douã zone de civilizaþie : una ar fi
spaþiul ortodox, a cãrui inimã bate în zona Federaþiei Ruse ºi care se întinde
peste Iugoslavia unindu-se, paradoxal, cu Grecia  ; alta ar fi spaþiul catolic ºi
protestant, care merge de la Carpaþi pânã la Atlantic ºi îºi are, poate, creierul la
Vatican iar inima la Berlin, ori undeva pe axa Berlin-Paris. Ar mai putea fi
România, dintr-o astfel de perspectivã, occidentalã, europeanã ºi euro-atlanticã ?

A.S. : Înainte de un rãspuns direct, aº face observaþia cã din enumerarea marilor
spaþii culturale care se întâlnesc, pentru a se ciocni în centrul Europei, aþi omis
islamul ºi neo-protestantismul. E adevãrat cã pânã în prezent nici una dintre
acestea nu a creat o civilizaþie specificã pe continentul european. Ambele sunt
însã într-o puternicã expansiune ºi vor influenþa, cred, datele problemei.

Aº atrage atenþia ºi asupra unui mit care s-a creat în legãturã cu „toleranþa” ºi
„flexibilitatea” catolicismului ºi protestantismului, prin contrast cu intoleranþa ºi
inflexibilitatea ortodoxismului. Conservatorismul aparent al ortodoxismului vine
din caracterul structural defensiv al strategiei sale. Chiar atunci când þarii pravo-
slavnici s-au rãzboit cu imperiul otoman, nu au fãcut-o spre a-i converti la
ortodoxie pe musulmani, ci spre a-ºi apãra credinþa, a conserva identitatea creºti-
nilor. Ortodocºii ºi-au tãiat propriile capete spre a se creºtina. Poate de aceea
este ortodoxismul aplecat spre autocefalie. Catolicii au tãiat capetele altora,
fãcând din prozelitism o adevãratã politicã. O anumitã formã de expansionism,
care nu a putut folosi ºi nu a folosit exclusiv mijloace militare, ci a apelat la
diverse forme de persuasiune diplomaticã, a sugerat existenþa unei atitudini
liberale. Pe de altã parte, din discuþiile purtate de mine la Vatican sau cu
reprezentanþi ai Vaticanului, am constatat cã, dincolo de discursul ecumenic
despre unitatea sau convieþuirea religiilor, îngrijorarea privind expansiunea
sectelor neoprotestante ºi a islamismului în Europa prezintã accente aproape
identice cu preocupãrile ierarhilor ortodocºi.

Ceea ce se întâmplã în prezent în Caucaz ºi în Balcanii de Vest, dar ºi
dezbaterile, adesea aprinse, privind prezenþa ºi statutul comunitãþilor musulmane
din Germania, Austria ºi Franþa, pot fi privite ºi ca expresie a ciocnirii dintre
creºtinism ºi islam, atât la periferia, cât ºi în centrul Europei. Democraþia nu pare
prea bine echipatã pentru a apãra civilizaþia ºi cultura europeanã de penetrarea
culturii musulmane. Iar dispariþia sistemului bipolar ºi încetarea marelui rãzboi
ideologic mondial, a rãzboiului dintre capitalism ºi comunism, dintre liberalism
ºi colectivism, nu au redus pericolul ºi numãrul crizelor identitare. Ci dimpotrivã,
le-au accentuat.
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Toate acestea demonstreazã cã problema este cu mult mai complicatã decât
s-ar pãrea, decât aþi formulat-o aici. Depãºirea ei cere recurgerea la soluþii cu
totul noi ºi la instrumente care, cel puþin în acest secol, nu au mai fost utilizate.

G.A. : La ce soluþii ºi la ce instrumente vã referiþi ?

A.S. : Secolul al XX-lea a demonstrat cã absolutismul, autoritarismul, totalita-
rismul, nu constituie soluþii. Chiar dacã ele ar aduce prosperitate ºi certitudine,
siguranþã, predictibilitate, tot ar fi spulberate de dorinþa libertãþii. Pe de altã
parte, statul naþiune, pe mãsurã ce a avansat pe calea democraþiei, a putut asocia
libertatea cu prosperitatea, fãrã de care cea dintâi va fi întotdeauna în pericol.
Dar nu a reuºit sã rezolve conflictele identitare ºi, de aici, nici problema rãz-
boiului ºi pãcii.

Aº spune cã dãrâmarea Zidului de la Berlin, pe care contemporanii, între care
ne numãrãm, au salutat-o cu atâta entuziasm, s-ar putea sã fie privitã de urmaºi
cu o rãcealã criticã astãzi greu de anticipat în întregime. Într-adevãr, ea a lãsat
Occidentul fãrã inamicul pe care îl cunoºtea ºi pe care se sprijinea, dar ºi fãrã
apãrare în faþa noilor ameninþãri ºi, mai ales, fãrã identitate. O datã cu dispariþia
odiosului zid, s-a spulberat o linie de demarcaþie ideologicã, apãrând în loc
numeroase alte linii de demarcaþie, de diferite naturi : economicã, identitarã,
geostrategicã etc. Acest fenomen a fost alimentat ºi de extinderea unei NATO
încã nereformate, precum ºi de refuzul reprezentanþilor UE de a înþelege cã
soluþia nu stã în extinderea modelului lor, uºor adaptat, în teritoriile „Estului
sãlbatec”, ci în reunificarea ºi reconcilierea Europei pe baze noi.

Ca sã nu mai vorbim cã nici nu mai ºtim ce înseamnã Europa. Nu numai sub
raportul valorilor caracteristice. Azi, poate lucrurile sunt mai clare. ªi totuºi,
Europa îmi apare ca un spaþiu deºirat, trãind tot mai mult sub semnul frustãrilor
ºi al scepticismelor, între Noul Ierusalim ºi A Treia Romã.

G.A. : Vã rog sã fiþi mai explicit.

A.S. : Noul Ierusalim este America. Pãrinþii fondatori ai naþiunii americane au
pus la temelia aºa-zisului „Vis american”122 un set clar de valori, în limitele ºi
pe baza cãrora Statele Unite ºi-au stabilit ºi urmãrit interesele lor în lume.
Acþiunea internaþionalã a SUA a fost, de aceea, animatã de credinþa cã naþiunea
americanã are de îndeplinit o misiune mondialã – cu caracter spiritual ºi mora-
lizator. Astãzi, dupã disoluþia colonialismului, a nazismului ºi a sovietismului,
aceastã naþiune ºi-a pãstrat sentimentul cã are o misiune superioarã de dus la
îndeplinire, dar nu ºtie care este aceea. Este motivul pentru care America se
gãseºte într-o crizã de identitate ºi oscileazã între izolaþionism ºi implicarea
expeditivã în toate zonele de conflict ale globului.

A Treia Romã este, evident, Rusia. ªi ruºii au dezvoltat despre sine o viziune
mesianicã. Atunci când Bizanþul a cãzut sub loviturile osmanlâilor, Moscova

122. American Dream.
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s-a socotit nu doar succesorul ºi, totodatã, executorul sãu testamentar, ci ºi
principalul responsabil pentru apãrarea ºi consolidarea valorilor „adevãratei”
creºtinãtãþi. Chiar dacã lozincile s-au schimbat în timp sau dacã, o datã cu Lenin
ºi, mai ales, cu Stalin, credinþa s-a laicizat iar demiurgul a coborât din ceruri pe
pãmânt, devenind din transcendent contingent, naþiunea rusã a trãit cu sen-
timentul harului sãu civilizator. „Pasãrea troicã” a lui Gogol exprimã minunat
acest sentiment.

Zdruncinaþi de criza comunismului sovietic, „marii preoþi” ai celei de A Treia
Rome au crezut cã se pot izbãvi repetând gestul izgonirii negustorilor din templu.
Astfel, au declanºat o politicã secesionistã în raporturile cu URSS – a cãrei
dãrâmare au provocat-o – în schimbul unei politici integraþioniste în raporturile
cu Europa – ale cãrei fructe i-au fost însã refuzate. Lipsitã de vechiul imperiu ºi
þinutã în carantinã la porþile Europei, Rusia nu mai ºtie nici ea care îi este
misiunea deºi, încã, mai simte cã o are. De aici, o altã crizã de identitate ºi o altã
miºcare oscilatorie, între reconstituirea puterii în vechiul spaþiu imperial ºi
asumarea unui rol în spaþiul euro-atlantic, rol pe care se pare cã doar conflictele
culturale intra-europene i-l pot conferi.

Statul civic multicultural

G.A. : Iar Europa ?

A.S. : Cât priveºte Europa stricto-sensu, ea rãmâne, în continuare, un spaþiu
profund divizat între un Nord rece, harnic, prosper ºi stabil ºi un Sud cald, melan-
colic, relativ sãrac, agitat ; precum ºi între un Vest tot mai gripat de birocraþie ºi
mai moleºit de bunãstare care, fãrã sã-ºi dea seama, se gãseºte în situaþia
Imperiului Roman, înainte ca acesta sã se prãbuºeascã sub acþiunea migraþiei
barbarilor veniþi din Rãsãrit, ºi un Est marcat de efervescenþa demolatoare a unei
democraþii primitive, de orgolii identitare ºi de o dezordine economicã înfrãþitã
cu corupþia, generatoare de pauperitate ºi de impulsuri emigraþioniste masive.
Bogaþii acestei Europe nu par dispuºi sã-ºi reducã profiturile pe termen scurt
spre a plãti sãracilor ca sã rãmânã la ei acasã pe termen lung. În paralel, liderii
sãi politici se preocupã de definirea unei identitãþi proprii de apãrare, care sã îi
rupã de America, dar care nu are nici o valoare în faþa agresivitãþii identitare a
imigranþilor. Totodatã refuzã sã identifice natura specificã a relaþiilor cu o Rusie
al cãrei statut european este recunoscut doar din vârful buzelor.

Aici este sursa derutei, incertitudinii ºi frustrãrilor resimþite de europeni ; ca ºi
a nenumãratelor confuzii asupra a ceea ce înseamnã procesul european. Pentru
nordici, el constã în supremaþia drepturilor omului ºi grija pentru mediu ; pentru
sudici, în alocarea generoasã a ajutoarelor, a fondurilor structurale  ; pentru
vestici, în extinderea pieþei unice ; pentru estici, în constituirea uniunii politice.

Dupã cum vedeþi, concursul dintre catolicism ºi ortodoxism este doar o micã
parte a problemei pe care unii o absolutizeazã. Ceea ce este, desigur, la fel de
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rãu ca ºi ignorarea ei, cãci reconcilierea confesionalã în Europa este una dintre
cheile pentru dezlegarea codului european.

G.A. : Eu m-am referit la separarea huntingtonianã dintre „spaþiul ortodox” ºi
„spaþiul catolico-protestant” ca la un cliºeu. Cum tot un cliºeu poate deveni
orice simplificare de tipul „Est-Vest”, „Nord-Sud” etc., adicã, orice gândire prin
monade cultural-civilizaþionale123, atunci când se uitã contextul unei astfel de
simplificãri. Importantã este însã definirea problemelor de pe aceastã hartã
eterogenã a Europei, ea însãºi parte a unei hãrþi ºi mai eterogene, care este harta
lumii. Aþi enumerat mai multe teme de reflecþie folosind culori cam sumbre.
Ce soluþii vedeþi ?

A.S. : Nu este vorba despre culori sumbre. Trebuie pur ºi simplu sã ne tratãm de
bolile pe care le avem ºi nu sã ne pretindem sãnãtoºi.

Cu privire la soluþii, eu cred cã – exprimându-mã în forma cea mai sinteticã –
ele rezidã în integrarea europeanã ºi euro-atlanticã, dar nu în înþelesul în care
aceste noþiuni sunt utilizate astãzi. Construcþia europeanã trebuie sã porneascã
de la redefinirea statului-naþiune ºi a rolului regiunilor. De la acceptarea ideii cã
„Europa-piaþã”, succesoare a Comunitãþii Cãrbunelui ºi Oþelului ºi beneficiarã a
Planului Marshall, este imperios sã devinã urgent „Europa-putere”. Adicã, sã se
treacã de la uniunea economicã la uniunea politicã. Asta înseamnã cã la nivel
statal trebuie sã gândim civic ºi multicultural, la nivelul grupurilor de naþiuni
învecinate sã gândim regional, iar la nivel continental sã gândim federal.

Statul civic multicultural este opus exclusivismului intolerant al statului etnic
ºi reprezintã o depãºire a statului-naþiune care presupune convieþuirea între
majoritãþi tentate a fi arogante ºi minoritãþi înclinate a fi contestatare. Din aceastã
perspectivã, ca sã mã întorc la întrebarea iniþialã, România nu este „statul
ortodox” – întrucât mai sunt ºi alte state majoritar ortodoxe – ºi nici mãcar un
„stat ortodox” – întrucât existã ºi români de altã religie, ca ºi cetãþeni români
de alte etnii ºi alte confesiuni. Deci, nici expresia „românii sunt ortodocºi” nu
este adevãratã. Dar într-adevãr majoritatea românilor sunt ortodocºi. România ºi
Biserica Ortodoxã Românã au dezvoltat, la scarã istoricã, un model de convie-
þuire ºi de sincretism care trebuie orientate în dezvoltarea unei Europe ecume-
nice în sens religios, dar ºi mai larg, cultural politic. Vizita Papei în România ºi
întâlnirea cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române au sugerat din plin o atare
posibilitate. Statele civice multiculturale, în care cetãþenii loiali instituþiilor vor fi
educaþi ºi vor trãi simultan în spiritul mai multor culturi, nu doar unii lângã alþii,
ci unii împreunã cu alþii, sunt cãrãmizile indispensabile fãrã de care Europa
unitã de mâine nu poate fi construitã. Dacã România va fi campioanã în reali-
zarea unui asemenea material de construcþie atunci ea îºi va pava, cu certitudine,
drumul spre un loc de frunte în Europa despre care vorbim.

123. Tema gândirii în monade cultural-civilizaþionale a apãrut cu pregnanþã în legãturã cu
locul pe care l-ar avea Transilvania în cadrul statului „unitar” român – vezi ºi dezbaterea
din Problema transilvanã (ed. Gabriel Andreescu, Gusztáv Molnár, Polirom, 1999).
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O ºansã, dar ºi o vulnerabilitate

G.A. : Sã nu uitãm însã partea substanþialã a tezelor d-strã  : gândirea regionalã
ºi federalismul.

A.S. : Cât priveºte gândirea regionalã, ea are în vedere identificarea, definirea ºi
stimularea unei solidaritãþi de interese între comunitãþile naþionale învecinate
ºi definirea, pe aceastã bazã, a unor proiecte comune, prin realizarea cãrora
controversele indentitare sã poatã primi soluþii utilitare ; conflictele iraþionale,
emoþionale sã gãseascã dezlegãri raþionale, pragmatice. Structurile regionale ºi
subregionale create în acest sens vor constitui stâlpii ºi grinzile de rezistenþã ale
viitorului edificiu european. Dintr-o atare perspectivã, calitatea ºi dinamismul poli-
ticii subregionale a României vor fi esenþiale pentru destinul nostru european.

În fine, nu vãd cum s-ar putea rezolva marile probleme ale Europei – cea a
stabilitãþii ºi a securitãþii, a democraþiei ºi prosperitãþii, a libertãþii ºi statutului de
actor global – fãrã a se ajunge la o federaþie pan-europeanã, fãrã a crea Statele
Unite ale Europei ori, cel puþin, Europa Statelor Unite. Numai aºa Germania va
rãmâne europeanã ºi-ºi va juca rolul de cheie de boltã a unui continent unit.
Numai aºa instituþiile paneuropene vor deveni transparente, eficiente ºi respon-
sabile. Numai aºa se vor putea mobiliza resurse pentru calmarea crizelor cultu-
rale ºi þinerea sub control a migraþiei. Numai aºa Europa va ajunge la nivelul de
performanþã care sã îi permitã nu emanciparea de America, ci un adevãrat
parteneriat transantlantic. Numai aºa Europa va putea recunoaºte Rusiei un rol
constructiv, scutind-o de statutul de contrapondere a exceselor SUA ºi edificând
împreunã cu ea un sistem raþional de structuri integrate. Numai aºa statele euro-
pene mai mici se vor putea gãsi într-un echilibru rezonabil ºi stabil cu cele mari,
devãlmãºia incertã a aºa-zisei cooperãri interguvernamentale intensificate fiind
înlocuitã cu reguli clare de joc, cu o limpede diviziune a obligaþiilor ºi cu o
distribuþie înþeleaptã a drepturilor ºi a privilegiilor.

România ar trebui sã intre deja în aceastã dezbatere, cel puþin din douã
motive. Pe de o parte, întrucât viitoarea organizare a Europei ne intereseazã
direct. Dacã nu vom participa la proiectarea ºi edificarea ei, nici nu ne vom
vedea interesele ºi opþiunile reflectate de ea. Pe de altã parte, indiferent de
decizia care se va lua, încã de pe acum a început distribuirea rolurilor în piesa
europeanã ºi globalã de mâine. Or, guvernele româneºti ale anilor viitori vor
trebui sã negocieze tocmai un atare lucru ºi ar fi firesc sã ºtie sã obþinã pentru
noi rolul cel mai convenabil.

G.A. : Din câte înþeleg, sunteþi foarte aproape de poziþia germanã cu privire la
viitorul Europei. Nu vã temeþi cã o prea mare apropiere de Germania ne-ar
putea îndepãrta de aºa-numiþii aliaþii noºtri tradiþionali ?

A.S. : Dacã m-aº putea exprima astfel, doar interesele noastre superioare sunt
tradiþionale. În mod obiectiv, principalul nostru partener în Europa este
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Germania. Dacã în prezent lucrurile nu stau aºa, ele trebuie îndreptate. Spre
asta ar trebui sã ne împingã geografia noastrã, cultura noastrã, aspiraþiile noastre
ºi chiar istoria noastrã.

Vecinii noºtri din Europa Centralã ºi din Europa de Sud-Est au exact aceleaºi
motive, sau motive echivalente, sã se orienteze spre Germania. De aici rezultã
avantajele unei posibile sinergii sau, în orice caz, ale absenþei unor opþiuni
conflictuale în chiar zona geograficã ºi geopoliticã de care aparþinem.

În flancul sudic al Europei partenerul nostru obiectiv este Italia. Nu unicul,
dar cel principal. De altfel, avem deja formalizat cu ea un parteneriat strategic.

G.A. : Unde se aflã America ºi Rusia pe aceastã hartã a intereselor româneºti ?

A.S. : Dupã pãrerea mea, America este un stat european. Cel puþin aºa ar trebui
privitã. Continuarea implicãrii majore a Statelor Unite în Europa este atât în
interesul celor dintâi, cât ºi al celei din urmã. Ca putere globalã, trebuie sã
considerãm ºi pe viitor Statele Unite ca un partener strategic al României.

Cât priveºte Federaþia Rusã, marea problemã ar fi aceea cã atât timp cât regula
de comportament a României în relaþiile internaþionale este de a se insera util în
strategia subregionalã a partenerilor sãi occidentali ºi câtã vreme partenerii
respectivi nu au reuºit sã stabileascã ce reprezintã Rusia pentru ei ºi sã convinã
care este rolul Rusiei în cadrul noii ordini mondiale, nici România nu va putea
avea o politicã ruseascã suficient de consistentã.

Evident, orientarea pro-occidentalã a României nu exclude normalizarea ºi
dezvoltarea relaþiilor cu Federaþia Rusã. Aceasta este pentru noi un interlocutor
extern de neignorat ºi un prieten util, atât din punct de vedere economic, cât ºi
politic. Dincolo de asemenea declaraþii însã, vom rãmâne mereu în ambiguitate,
improvizaþie ºi precaritate, dacã locul Rusiei în Europa ºi în lume nu va fi stabilit
de cãtre marii actori occidentali. Putem avea, fãrã îndoialã, un gând de auto-
nomie în politica noastrã externã, dar nu ne putem miºca în totalã independenþã
faþã de ceea ce se petrece în lume. Iatã de ce România este vital interesatã în
redefinirea misiunii mondiale a Americii ºi a Rusiei.

G.A. : Sintetizaþi, vã rog : unde se aflã România pe harta identitãþilor regionale ºi
geopolitice ?

A.S. : Cum toate drumurile duc spre centru, tocmai împrejurarea cã mulþi dintre
vectorii importanþi din compunerea cãrora va rezulta evoluþia Europei ºi a
omenirii se intersecteazã în România demonstreazã cã aparþinem zonei centrale
a acelei Europe care se întinde de la Vancouver pânã la Vladivostok. Aceasta
poate fi pentru noi atât o ºansã, cât ºi o vulnerabilitate. De atâtea ori în istorie
românii au ºtiut sã transforme necazurile în sfidãri, în provocãri, iar provocãrile
în ocazii, în ºanse, în oportunitãþi. Sã sperãm cã o vom ºti ºi în viitor. Pentru
aceasta însã, va trebui sã nu ne lãsãm seduºi de gândul cã România are atât
noroc încât nu are nevoie ºi de o politicã bunã.
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Postfaþã

Reconcilierea

Gabriel Andreescu

Anul 1990, dupã alegeri. S-a întâmplat ca Ambasada Franþei la Bucureºti – pânã
atunci gazda privilegiatã a Opoziþiei ºi a intelectualilor independenþi din vremea
regimului Ceauºescu – sã îºi nuanþeze politica. Ideea ambasadorului Raymond Vignal
era sã punã în contact oamenii regimului care tocmai primiserã legitimarea prin
alegerile de la 20 mai 1990, cu criticii vehemenþi ai regimului Iliescu. Membrii Grupului
pentru Dialog Social au fost invitaþi la un dineu împreunã cu membrii noului guvern
Petre Roman.

Logica unei astfel de întâlniri cerea ca grupurile sã se amestece între ele. Împãrþiþi
maniheist în acele vremuri – ºi probabil, în logica unei mentalitãþi româneºti rezis-
tente – ne-am aºezat la mese tot noi-între-noi. „Ei” ºi „noi”. Iatã, „lupii tineri”. Oamenii
lui Petre Roman. Adicã, fostul „ªtefan Gheorghiu”, fostul Minister al Comerþului Exterior,
fosta Direcþie de Informaþii Externe etc. Aceasta era definiþia pe care o aveam pe
atunci. Cine nu a ajuns la maturitate în regimul de pânã în 1989, cu greu poate realiza
câtã putere definiþionalã, câtã concreteþe simbolicã aveau aceste trimiteri, dominând
complet diferenþele dintre oamenii care ocupau Instituþiile.

Chipurile unora dintre membrii noii Administraþii erau mai cunoscute : Dijmãrescu…,
Vãtãºescu… La o masã, în apropierea mea, s-a aºezat o persoanã volubilã… Am întrebat
un coleg, cine este. Adrian Severin, a venit rãspunsul. În privire îi surprinsesem un
zâmbet orgolios când „grupurile” s-au salutat între ele. Noi, cei de la GDS, pe care
bucureºtenii îi tratau pe atunci cu un supradimensionat respect, simþeam imediat trufia
altora. Douã orgolii, de o parte ºi de alta a meselor pe care le încãrcase cu trufandale
Ambasada Franþei.

„Oamenii lui Iliescu” – aceasta reprezentau pentru noi membrii fostelor sau noilor
autoritãþi publice -– au fost invitaþi la GDS de mai multe ori. Fuseserã poftiþi ºi veniserã
Mihai Chiþac (ministrul de Interne), Rãzvan Teodorescu (pe atunci, directorul TVR)…
Fãcuserã o impresie proastã. Dar acum vroiam sã vedem care sunt oamenii chemaþi sã
conducã destinele þãrii dupã primele alegeri libere, recunoscute de întreaga comunitate
internaþionalã. Într-o amiazã de joi a rãspuns invitaþiei chiar Adrian Severin. A vorbit
despre ideile sale privind reforma ºi privatizarea. Impresia a fost excelentã. Vorbea
curgãtor ºi inteligent. Se pricepea. Membrii GDS nu erau interesaþi de poziþii în insti-
tuþiile publice – nu se situau, ca urmare, pe poziþie de competitori – ºi doreau sincer
ca lucrurile sã o ia în direcþia cea bunã. „Mãcar de-ar fi aºa cum spune !”, mi-a zis,
fãcându-mã pãrtaº la aprecierea lui, Gabriel Liiceanu, dupã ce Adrian Severin a plecat.
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De fapt, pe atunci, nu ne prea interesa ce face Adrian Severin la Guvern. Urmãream
ce se întâmpla la Ministerul Culturii sau la Ministerul Învãþãmântului. Desigur, la
Televiziune. Eram preocupaþi de Serviciul Român de Informaþii. Virgil Mãgureanu a
venit ºi el, arãtând cu acea ocazie cã este un psiholog de calibru. Ne-a pãcãlit ! Paul
Goma avea sã reproºeze Grupului, ani de-a rândul, invitarea lui Mãgureanu la GDS.

De abia peste ani aveam sã aflu ce rol avusese Severin în cadrul reformei. El fusese
autorul unei mari pãrþi din programul de guvernare al lui Petre Roman, al programului
de privatizare, al politicilor schimbãrii din primul Front al Salvãrii Naþionale. GDS-ul
nu prea avea însã „organul” pentru aceste „detalii”. Temele Grupului, aºa cum erau
acestea susþinute în revista 22, rãmâneau complet „ideologizate” de subiectul moralitãþii
publice.

Maniheismul care a opus pe vremea aceea intelectualitatea democraticã ºi dem-
nitarii Frontului Salvãrii Naþionale a fost unul dintre blocajele majore ale perioadei. El
a permis pescuitul în ape tulburi al forþelor celor mai retrograde din România. Echipa
lui Petre Roman era clar distinctã de echipa Ion Iliescu, Bârlãdeanu & Comp. Majori-
tatea membrilor GDS nu observase ºi nici nu prea avusese posibilitatea sã înþeleagã ce
se petrecea în viaþa economicã, unde se ducea o bãtãlie de primã importanþã. Nici un
fel de proiect – al celui mai mic numitor comun, al obiectivelor minime – pe care GDS
sã-l fi adresat persoanelor aflate în poziþie de decizie, deºi Grupul îºi asumase prin
statut rolul de „instanþã de reflecþie criticã asupra problemelor fundamentale ale
societãþii româneºti” ºi se angajase pentru „dialogul social realizat prin toate instru-
mentele civilizaþiei moderne”. Nu trebuia oare gândit la cãile practice capabile sã
împingã înainte corabia-România, care lua apã pe toate pãrþile ? E drept, pe de altã
parte, traumatismul mineriadei din 13-15 iunie lãsa prea puþin spaþiu pentru a gândi
lucrurile în termenii compromisului pragmatic.

În noiembrie 1990 s-a creat Alianþa Civicã. Reacþie a evenimentelor din iunie ’90, ea
a luat repede locul GDS, ca expresie a dorinþei de a rezolva moºtenirea fostului regim.
ªi Alianþa a tratat Puterea ca un bloc. A continuat sã o facã sistematic, inclusiv atunci
când divergenþele din cadrul FSN deveniserã evidente. „Lupii tineri” ai lui Petre Roman
împingeau în faþã reforme iar oamenii din jurul lui Ion Iliescu le amânau. O datã, de
douã ori, de trei ori… Era limpede, acolo „sus” se întâmpla ceva. Semnalele apãruserã
cu mult înainte de a se produce divorþul oficial din interiorul FSN.

Spre deosebire de unii dintre colegii mei, aveam din ce în ce mai mult obligaþia sã
iau contact cu oameni din Guvern – pentru problemele pe care le avea de rezolvat
Comitetul Helsinki. Prima mare surprizã a fost Victor Babiuc. Erau câteva chestiuni
serioase de tratat cu Ministerul de Interne, unde venise Babiuc, ºi a trebuit sã discut
cu el. A fost întotdeauna perfect inteligent ºi a rãspuns la tot ceea ce i se cerea. Ceva
mai târziu, am avut ºansa sã descopãr personalitatea celui de-al doilea ministru al
Învãþãmântului, Gheorghe ªtefan. O minte largã ºi comprehensivã. Asta în timp ce
vedeam din ce în ce mai puþinã înþelegere ºi inteligenþã la oamenii din apropiere ! Erau
ei anticomuniºti, dar unele lucruri presupun o minte limpede ºi competenþã. Câtã
competenþã în materia politicilor publice pot sã aibã oameni care s-au ocupat toatã
viaþa lor de faptul divers ? La un moment dat, Petre Mihai Bãcanu a venit la Consiliul
Naþional al AC cu propunerea sã oferim propriul nostru program economic. Am reuºit
sã conving Consiliul cã este o aberaþie sã faci un program pe colþul unei mese, cu
nespecialiºti. ªi totuºi, a doua zi, Bãcanu trimitea la presã naivitãþile lui economice,
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sub titulatura Alianþei. Seara, pe ecranul TVR1, la orã de vârf, d-l Sorin Butnaru
ridiculiza, pe post de purtãtor de cuvânt al FSN, gândirea vulgar-socialistã a Alianþei
Civice. A doua zi am venit cu demisia din Alianþã. O demisie care avea sã mai aºtepte
totuºi încã vreo patru ani de zile.

Lucrurile s-au complicat ºi mai mult o datã cu sosirea termenului pentru câteva
teme sensibile ale democraþiei româneºti. În Alianþã, subiectul articolului 200 din Codul
Penal, care incrimina homosexualitatea, începuse sã fie folosit pentru a regla rapor-
turile interne. România liberã, ziarul „colegului Bãcanu”, stãtea la dispoziþie. Tema
maghiarã a devenit ºi ea subiect de divergenþã cu colegii iniþiativelor anticomuniste.
Consiliul Naþional se primenea prin dispariþia unor persoane precum Smaranda Enache
ori Peter Banyai. Partenerii care puneau în frunte tema drepturilor omului ºi tratau
lucrurile în termeni raþionali se aflau din ce în ce mai rar la Alianþã sau în Convenþia
Democratã, unde AC juca pe atunci un rol important. Trebuiau cãutaþi în afarã. Pentru
campaniile legislative parlamentarii maghiari erau partenerii privilegiaþi. Din lumea
politicã, temele sensibile erau susþinute de Dinu Zamfirescu sau Horia Rusu – pe
atunci, membri PNL ’93.

În toate marile bãtãlii pentru valorile democratice am descoperit, cu trecerea
timpului, un om politic a cãrui atitudine era sigurã. Cereau organizaþiile pentru drep-
turile omului abrogarea articolului 200 ? Cine fãcea acelaºi lucru în Parlament ? Adrian
Severin. Condamna Centrul de Studii Internaþionale isteria din jurul Recomandãrii 1201 ?
Care era parlamentarul român care comenta Recomandarea, uneori pe aceleaºi ecrane,
cu acelaºi ton ? Adrian Severin. Cu excepþia unui minoritar etnic precum Andrei Cornea
(sau, de pe altã platformã, din altã parte, o membrã cooptatã mai târziu, Smaranda
Enache), nu am vãzut nici unul dintre intelectualii de la GDS care sã îºi asume, în
dezbaterea publicã ºi în logica lor globalã, aceste teme „contondente”. Bãtãliile câºti-
gate, ca ºi bãtãliile pierdute, pentru regulile de bazã ale standardelor democratice
europene au fost duse cu o infimã solidaritate din partea intelectualitãþii democratice.
Colegii de la Comitetul Helsinki ºtiau pe cine se puteau baza. Doi ani la rând reuºi-
serãm sã gãsim sprijinul unor parlamentari, pentru ca mizerabilul proiect de lege a
Codului penal sã cadã. Când, la finalul sesiunii parlamentare a anului 1996, ultima a
Parlamentului, a fost votatã o variantã mai rea decât cea anterioarã, a Codului Penal,
încãlcându-se procedurile, am fost curios sã aflu care a fost atitudinea lui Adrian
Severin. Nu era prezent în momentul votului, declaraþia a fãcut-o la întoarcerea
în þarã : „Este un Cod Penal primitiv care va trebui imediat schimbat de viitoarea
guvernare”. O reacþie perfectã, intrând în reperele cunoscute. Adrian Severin nu mi-a
oferit niciodatã, în ceea ce priveºte valorile politice pe care le avem de promovat dacã
dorim o Românie autentic democraticã, vreo surprizã neplãcutã.

Am discutat, de-a lungul vremii, cu Adrian Severin în sãlile de la Strasbourg, la
întâlniri din ambasade sau la sedii de partid. Rar la început, din ce în ce mai des cu
trecerea timpului. Apropierea cea mai mare s-a produs însã în 1996, când împotriva
numirii lui Severin s-au aliat Adevãrul ºi România liberã, Ion Cristoiu ºi Octavian
Paler, Virgil Mãgureanu ºi Petre Mihai Bãcanu. Lucrând proiecte din domeniul relaþiilor
internaþionale, am trecut de la colaborarea pe principii la coordonarea în chestiuni de
ordin tehnic. Dar adevãrata cooperare s-a petrecut dupã 1996. Am discutat deseori cu
Severin, în timpul ministeriatului sãu. Întotdeauna am profitat de ideile lui.
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Ne mai despãrþea oare, unul de altul, profesoratul sãu de la Academia „ªtefan
Gheorghiu” ?* Devenit ministru de Externe, Severin mi-a acordat o încredere care
conteazã între doi oameni mai mult decât orice. Mi-a cerut opinia în câteva chestiuni
delicate de politicã externã ºi am colaborat cu el în decizii de care cred cã depindea
viitorul societãþii româneºti. Asta nu se uitã ! În primãvara anului 2000, l-am reîntâlnit
pe secretarul I al Ambasadei Olandei la Bucureºti pânã în 1994, Kees van Spronson,
un om minunat ºi promotor ºi astãzi, benevol, al intereseior României, care îmi
povestea ceva asemãnãtor. Ajuns ministru de Externe, Severin i-a cerut câteva sfaturi
în virtutea unei vechi relaþii amicale. Dar, din aceastã nouã poziþie, încrederea se
poate transforma într-un risc fatal. Nimic nu l-ar fi fãcut pe diplomatul olandez sã-i
pãstreze o atât de mare cãldurã, cum a fost încrederea acordatã lui într-un moment
delicat. Nu ºtiu nici un cunoscãtor strãin al vieþii româneºti ºi cu care sã am o comu-
nicare informalã, care sã nu aibã cuvinte excepþionale despre Severin. Bogumil Luft,
fostul ambasador al Poloniei, revine în România la el, ca la un prieten. Máthiás Eörsi,
liderul Grupului parlamentar de politicã externã din Parlamentul ungar, a þinut sã-mi
vorbeascã, practic de fiecare datã când m-am întâlnit cu el, în termeni admirativi,
despre Severin.

Dar trebuie sã mã opresc cu exemplele. Cum se explicã oare, aceastã recunoaºtere
a lui Adrian Severin în afarã – cãreia obþinerea preºedinþiei Adunãrii Parlamentare a
OSCE, la iniþiativa delegaþiilor strãine ºi nu a celei româneºti, îi adaugã o probã
„obiectivã” – ºi manifestarea atâtor antipatii în þarã ?

Nu ne spunem pe numele mic, deºi asta mi s-a întâmplat cu oameni cu care împart
mult mai puþine lucruri care conteazã. Ne mai desparte oare faptul cã el era alãturi de
Ion Iliescu, pe când organizaþiile în care activam vedeau în acesta – ºi nu gratuit –
inamicul numãrul unu al democraþiei româneºti ? În volumul nostru, Severin spune
undeva : „Este evident cã dacã eu m-aº fi aflat în ’90 într-o altã tabãrã, tot rezultatul
acela era din punct de vedere electoral. Dar este evident ºi faptul cã dacã n-aº fi putut
în timp sã influenþez primul statut al FSN, sã redactez în cea mai mare parte primul
program al guvernului Roman, sã lucrez la legea electoralã ca reprezentant al forþei
politice celei mai puternice a momentului – nu mai vorbesc despre ceea ce s-a întâm-
plat dupã aceea în cadrul guvernului Roman – probabil cã multe lucruri ar fi ieºit mai
rele decât au fost.” Desigur, are perfectã dreptate. Aº adãuga ceva care este chiar mai
important. Severin nu a fost doar alãturi de Iliescu. A fost alãturi de Petre Roman, când
acesta s-a despãrþit de preºedintele României din 1991. A fost alãturi de Constantinescu.
Nu-mi amintesc, niciodatã, sã fi schimbat, o datã cu alianþele, vreo iotã din principiile
pe care le susþinea. (Rãmâne sã confirme în viitoarele alianþe.)

În acest volum, Adrian Severin spune multe alte lucruri. L-am ascultat, vorbind
nenumãrate ore, pânã noaptea târziu, în faþã microfonului ºi a întrebãrilor pe care i le

* Uneori, în discuþiile, aº spune, voioase, pe care mi le amintesc, din Modrogan, Severin mi se
adresa : „ªtiþi cum era, la ºedinþa de partid, când ne amuzam…”. Eu nu obiºnuisem sã merg la
ºedinþele de partid. Era limpede, luase în viaþã foarte uºor jocul acela cu partidul. Eu nu-l
luasem. Aºteptam sã treacã vorba mai departe. Exprima faþa mea întrebãrile care mi se derulau
în minte ? Nu cred cã percepea crisparea pe care o produceau astfel de trimiteri. (În Modrogan
e sediul Partidului Democrat, unde Severin îºi avea biroul sãu, înainte de a pãrãsi formaþiunea
condusã de Petre Roman.)
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pusesem, nu întotdeauna prevenitoare. Citez din rãspunsul dat lui László Kovács
(primul capitol) : „Nu pot sã-l pãcãlesc pe român mutând Consulatul de la Cluj la
Braºov. Dacã este adevãrat cã acest consulat este o oficinã de spionaj, cum spune
d-l Funar, atunci el va face spionaj ºi la Braºov, nu numai la Cluj. Apoi, un consulat
undeva în Transilvania, dar nu la Cluj, nu va rãspunde aºteptãrilor opiniei publice
maghiare. Pierdem tocmai încrederea populaþiei Ungariei în seriozitatea, în buna
credinþã ºi în bunele intenþii ale guvernului român”. Citez din capitolul doi al volu-
mului : „Faptul cã un minoritar se îndoieºte, sau considerã cã este absolut fãrã ºanse
încercarea sa de a ocupa cea mai înaltã funcþie din statul al cãrui cetãþean este,
demonstreazã cã ceva nu funcþioneazã ; ceva nu este în regulã la nivelul integrãrii
interetnice”. Citez din capitolul patru : „Pe scurt : în ceea ce priveºte Ucraina, temeri-
tatea este de lãudat. Tendinþa nouã pe care preºedintele a arãtat-o, cã nu ne vom mai
nãclãi în tot felul de nostalgii ºi în tot felul de meschinãrii ºi vom vedea marele interes
naþional ºi internaþional este iarãºi un lucru absolut lãudabil”. Aceste declaraþii le
ascultam fãrã sã reacþionez, dar le trãiam cu entuziasm. Un entuziasm pe care mi-l
asum, mai ales împotriva nenumãratelor discursuri frumoase, de care tot am avut parte
în aceºti ani ºi care nu fãceau decât sã ascundã, într-o retoricã fãrã doar ºi poate
seducãtoare, lipsa completã de proiecte ºi de idei. Aº putea da exemplu dupã exemplu,
din cuprinsul volumului, de astfel de atitudini pe care le respect ºi le admir, ca act
intelectual ºi atitudine omeneascã.

În timpul unei discuþii, m-a frapat comentariul sãu privindu-l pe Dumitru Mazilu :
„Radicalismul din 1990 al lui Dumitru Mazilu, fie el spontan, fie el de comandã, ar fi
fãcut imposibilã reforma, mãcar ºi la nivelul la care ea s-a putut produce pânã în 1991
sau pânã în 1992”. Era limpede, Adrian Severin nu putea accepta un proiect politic
care-i periclita destinul. Eu fusesem pentru Mazilu, contra lui Ion Iliescu. Recunosc, la
începutul anilor ’90 aº fi votat pentru scoaterea din demnitãþile publice inclusiv a
foºtilor oameni ai Academiei „ªtefan Gheorghiu”. Asta, într-o lume cu o penurie
cumplitã de competenþe în domeniile cheie ale noii societãþi ! Cui îi eram loial, prin
acest fel de intransigenþã ? Unei lumi în care austeritatea comportamentului autentic
moral se sprijinã pe exemple numãrate pe degete ! ? Ce s-ar fi întâmplat dacã i-am fi
avut la dispoziþie numai pe Andrei Pleºu sau Mircea Dinescu ? Care ar fi fost locul
României în comunicatul summit-ului de la Madrid ? Cum ar fi arãtat istoria politicii
externe româneºti dacã nu ar fi fost Adrian Severin ministru de Externe ?

Atunci, în seara aceea, am realizat cã, în România, reconcilierea este altceva decât
toleranþa unora faþã de alþii, faþã de cei care au reprezentat instituþii ale partidului
comunist. Reconcilierea înseamnã responsabilitatea faþã de o lume sãrãcitã în chiar
substanþa ei. Eu m-am reconciliat cu Adrian Severin. Nu numai cã am înþeles mai bine
natura simplificatoare a maniheismului meu. Dar am recunoscut cã solidaritatea în jurul
ideilor ºi intereselor publice valoreazã mai mult decât divergenþa istoriilor individuale.
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