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C O R N E L I U  C O P O S U  
 

CEEA  CE  SE  NUME{TE  LA  NOI  PRIVATIZARE  ESTE 
C~P~TUIREA  UNOR  RECHINI, CARE  ALBESC  BANI  

MURDARI,  PROFIT|ND  DE  ANARHIA  DIN  ROMÅNIA 
  

 
Recent, Pre[edintele Fran]ei, Jacques Chirac, a acordat domnului Corneliu Coposu  LEGIUNEA DE ONOARE, la propunerea domnului Alain Lamassoure, ministru 
delegat pentru Afacerile Eurpopene. |n scrisoarea de în[tiin]are se ar`ta c` domnului Corneliu Coposu i s-a decernat aceast` distinc]ie "ca semn de recuno[tere a 
operei întreprins` în serviciul idealurilor democrate, pentru curajul manifestat de-a lungul luptei consecvente pentru libertate purtate în cadrul Partidului Na]ional-
}`r`nesc înc` din 1933, atît în timpul nazismului, cît [i în timpul deceniilor de persecu]ie comunist`."   
 
 
Anul acesta, la 2 iunie, l-am re\nt\lnit pe 
domnul Coreliu Coposu pentru a treia oar`. 
De[i \n convalescen]`, a avut amabilitatea s` 
m` primeasc` [i s`-mi r`spund` la c\teva 
\ntreb`ri. 
 

S.C.: Sunt 5 ani de la revolu]ie [i trei ani de cînd v-
am întîlnit prima dat`. Ce s-a realizat din planurile, 
din speran]ele pe care le avea]i atunci? 
 
C.C.: Foarte pu]in! Din p`cate, acum 3 ani, cînd ne-
am v`zut la Stockholm, eram mult mai optimist decît 
acum. A[a cum prevedeam, a[a cum am spus în 
repetate rînduri, dar nu m-a crezut nimeni, am ajuns 
la marginea crizei economice, dup` care urmeaz` 
catastrofa. Ultima dat` FMI-ul ne-a refuzat categoric 
rata a doua, care, împreun` cu anexele destinate 
comunica]iilor, reprezentau, împreun`, jum`tate de 
miliard de dolari, care f`r` îndoial` c` erau, pentu 
economia româneasc`, o respira]ie, o prelungire a 
agoniei. Din p`cate, condi]iile oferite de guvern au 
determinat Fondul Monetar s` ne refuze aceast` 
tran[e, a[a cum era de prev`zut, pentru c` guvernul 
nu numai c` n-a f`cut nimic, dar nici n-a avea cea 
mai mic` preocupare de a realiza altceva decît 
mijloace artificiale pentru prelungirea agoniei 
guvernamentale. Din p`cate, perspectivele noastre de 
redresare economic` sunt nule! Pentru c` ceea ce 
îngrijoreaz` opinia public` nu este criza momentan`, 
am trecut prin mizerii mari, prin mizeriile r`zboiului, 
prin criza cumplit` postbelic`, dar aveam înainte o 
speran]`. Aceast` speran]` ne lipse[te acum! Nu 
vedem nici o perspectiv` de ameliorare a situa]iei 
economice, care este dublat` [i de o criz` profund` 
social`, moral` [i politic`. Lumea crede c` printr-o 
schimbarea a guvernului V`c`roiu se va schimba 
ceva. Nu se va schimba nimic! Dac` în locul lui 
V`c`roiu va veni Ionescu, sau Popescu, situa]ia 
r`mîne aceea[i, pentru c` nu exist` un cabinet capabil 
s` realizeze m`car un plan pentru ie[irea din impas. 
Suntem în situa]ia ridicol` c` avem un guvern care în 
2 ani [i jum`tate nu a reu[it s`-[i fac` un program. 
Noi suntem guverna]i f`r` program! Suntem 
guverna]i la întîmplare, iar guvernul nu are nici 
m`car preocuparea de a c`uta o ie[ire din impasul 
economic cu care este confruntat` ]ara. Deci din 
punctul acesta de vedere nu v`d nici o perspectiv` de 
ie[irea din haos, decît ni[te alegeri libere, dac` vor fi 
libere, care s` aduc` o alt` alternativ`, cu oameni 
care s` doreasc` schimbarea, nu cu oameni care s` 
închid` ochii [i s` viseze Moscova [i Pekinul, nu cu 
oameni care s-au angajat fortuit pe c`rarea 
Occidentului, pe care o saboteaz` visînd redresarea 
miraculoas` a comunismului. Noi avem nevoie de 
oameni cu dorin]a de a face schimbare, cu dorin]a de 
a se îndrepta pe drumul economiei de pia]` [i pe 
drumul democra]iei. 
Guvernul nu face absolut nimic nici m`car în direc]ia  
privatiz`rii. Ceea ce se nume[te la noi privatizare 

este c`p`tuirea unor rechini, care albesc bani 
murdari, profitînd de anarhia din România. Deci îmi 
pare foarte r`u, Silvia drag`, c` nu te pot întîmpina 
nici m`car cu perspectiva roz` a unui viitor bun, ci 
numai cu ni[te perspective umbroase, care nu 
încurajaz` pe nimeni [i care m` tem, n-a[ dori-o, dar 
m` tem s` nu se soldeze cu o explozie de indignare 
popular`, care ar da ]ara noastr` peste cap. Asta este 
situa]ia! 
 
S.C.: Exist` ideea, împ`rt`[it` [i în exil, c` nici 
opozi]ia nu [i-a f`cut în aceast` perioad` complet 
datoria, c` au existat destui care au dorit s` ajung` în 
Parlament, s` se îmbog`]easc`, ceea ce a f`cut s` se 
alieze repede cu guvernul, atunci cînd a fost vorba de 
cî[tiguri [i n-au servit întotdeauna interesele ]`rii. 
 
C.C.: Da, observa]ia este just`. Situa]ia din p`cate 
este a[a. La o ]ar` care a fost n`p`stuit` de 50 de ani 
de comunism este un miracol s` g`se[ti un om de 
caracter! Nu uita]i c` personalitatea omului a fost 
dedublat` în comunism [i i-a integrat complexul relei 
credin]e, complexul minciunii. Toat` lumea [tia c` 
într-un fel trebuia s` te compor]ii în lume [i în alt fel 
între ai t`i! Acest complex al relei credin]e, complex 
al minciunii, care-i caracteristic tuturor ]`rilor 
comuniste, este vizibil la noi [i, din p`cate, avem 
dou` genera]ii care niciodat` nu se vor putea 
complect emancipa de sub opresiunea acestui 
complex. Deci, pe lîng` complexul de superioritate [i 
inferioritate, cunoscute de psihologie, comuni[tii au 
ad`ugat, poate ca un dezastru chiar mai mare decît 
sacrificiile din ultimul r`zboi mondial, acest compex 
al minciunii, al relei credin]e. Din acest complex 
puteau s` ias` oameni integri, care s` pun`, înainte de 
orice, interesele na]iunii, a[a cum am fi avut nevoie 
noi dup` pr`bu[irea comunismului? Nu puteau s` 
ias` decît  exemplare crescute la [coala complexului 
de minciun`! De aceea se poate spune pe drept c` 
nici opozi]ia nu [i-a f`cut datoria. Dar în m`sura în 
care opozi]ia a existat, ea a încercat, prin eforturi 
încununate de e[ec, s` opun` o oarecare rezisten]` în 
noua alunecare a societ`]ii române[ti pe uli]a 
comunismului. {i pentru aceasta ea totu[i are meritul 
ei. Din alt punct de vedere, din punct de vedere al 
solidarit`]ii, a încerc`rii de educare a opiniei publice 
pentru a înfuntra pericolul unei rec`deri în mizerie, 
nu [tiu dac` ar fi putut face ceva. |n orice caz, 
posibilit`]ile erau extrem de reduse... Sigur c` 
intui]ia, faimoasa intui]ie româneasc`, care a operat 
de-a lungul istoriei, acum înc` nu s-a manifestat. Am 
g`sit oameni care î[i exprimau adeziunea lor la 
domnul Pre[edinte Iliescu [i la guvernele lui cu 
explilca]ia c` "domunl Iliescu e bun cre[tin, c` l-au 
v`zut f`cîndu-[i cruce la Patriarhie!" Pe de alt` parte 
sloganurile, care din nefericire, au prins la o lume 
care a fost ]inut` sub control 45 de ani [i la care 
pr`trundea o informa]ie real`, adev`rat`, cu 
dificultate, ori ce fel de minciun`, orice fel de 

calomnie erau imediat crezute. La propaganda 
electoral` de la confruntarea legislativ` din 1992, 
oficialitatea a r`spîndit despre noi calomnia c` vrem 
s`-l aducem pe Rege, care va lua p`mîntul de la 
]`rani, c` vrem s` vindem Ardealul ungurilor, 
[.a.m.d. Prostii de felul acesta, care nu sunt 
condamnabile atît prin abera]ia lor, ci prin faptul c` 
au prins teren, într-o cultur` lipsit` complet de o 
informare real` [i corect`. La noi presa liber`, 
independent`, este aproape inexistent`, se num`r` pe 
degetele celor dou` mîni, iar în ceea ce prive[te radio 
[i televiziune, acestea sunt controlate de st`pînire.  
Cine s` fac` educa]ia maselor? A[a c` este lesne de 
în]eles c` toate enormit`]ile, toate prostiile lansate pe 
pia]`, sunt crezute!  
Noi avem o institu]ie, care probabil c` va face s` 
zîmbeasc` Occidentul, avem faimoasa DIVIZIA D, 
din cadrul Securit`]ii, care dezinformez`, care 
lanseaz` un buchet de minciuni stabilite dinainte [i 
bine analizate de c`tre un mare colectiv de psihologi, 
care se ocup` cu asta [i care pun la cale, s` zic, 10 
minciuni, pe care le lanseaz` pe pia]`. Dup` dou` 
s`pt`mîni se controleaz` efectul lor. Sunt eliminate 
pe loc cele care n-au prins [i se amplific` cele care au 
dobîndit credibilitate.  
Aceast` DIVIZIE D, care operaz` la ordinul 
Pr[edintelui [i al Guvernului, face treab` mai mare 
decît postul de televiziune - induce în eroare pe to]i 
cet`]enii!  
Opozi]ia îns`, lipsit` complect de mijloace materiale, 
de transport, de tipografii - c`ci în România s-a 
p`strat în continuare monopolul hîrtiei, al 
imprimeriilor, al difuz`rii presei, pentru c` guvernul 
nu are interese s`-l suprime, c`ci îi aduc servicii. |n 
condi]iile acestea este foarte greu de luptat împotriva 
hidrei cu 7 capete, reprezentat` nu numai de 
potenta]ii zilei, de rechinii care s-au îmbog`]it [i care 
dispun de economia românesc`, ci [i de clientela  
multipl` care este recompensat` de regim cu diferite  
avantaje, mai mici sau mai mari. Sigur c` este greu 
s` lup]i împotriva ei!  
Care este speran]a noastr`? Pe de o parte redresarea 
faimoasei intui]ii populare române[ti, care i-a ajutat 
pe români, chiar în epocile de mare criz`, lipsi]i 
complect de informa]ie, s` dibuiasc` totu[i calea cea 
mai potrivit` pentru ie[irea din impas, - intui]ie care 
înc` nu s-a manifestat -, ar putea s` dea roade cu 
prilejul noilor alegeri; pe de alt` parte, criza pe care 
nu poate nimeni s-o conteste, care determin` ca peste 
62% din popula]ie s` tr`iesc` sub nivelul decent, s` 
tr`iasc` în s`r`cie, ar putea s` duc`, Doamne fere[te, 
la o explozie de indignare!  
 
S.C.: Imediat dup` revolu]ie, sau dup` c`derea lui 
Ceau[escu, o parte din românii afla]i în exil s-au  
întors în ]ar`. Sunt totu[i pu]ini cei care s-au întors 
comparativ cu cei care se afl` înc` în exil. Unii 
motiveaz` c` nu au "primit îmbr`]i[area ]`rii", c` 
sunt ni[te tr`d`tori, care o duc bine în str`in`tate... 


