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Am publicat, cu ceva timp în urmă, un scurt editorial despre nevoia de a scrie, împinsă la extrem, încurajată de toate noile 
platforme de exprimare, fie ele e-mail, sms ori reţele sociale. L-am intitulat « Să ne oprim din scris ». Poate că am o oarecare 
obsesie legată de acest subiect, dar – deşi nu este vorba de o convingere, dat fiind că, adesea, îndoiala este necesară – 
simt şi că vorbim prea mult. Dacă tăcerea ar fi mai prezentă şi mai acceptată în conversaţiile pe care le purtăm, în relaţiile 
personale sau în negocierile diplomatice, aş vrea să cred că vorbele spuse ar fi mai potrivite, mai responsabile şi chiar mai 
blânde. Aidoma nevoii de a scrie, nevoia de a vorbi este, înainte de orice, o preocupare personală care, la origine, nu ţine, 
de fapt, cont de celălalt, de cel care va citi, de cel care va asculta. Nu am nici suficient spaţiu la dispoziţie şi nici suficientă 
autoritate pentru a face o dizertaţie despre plăcerea de a scrie sau de a vorbi. O plăcere care poate avea, totuşi, consecinţe 
supărătoare, şi, uneori, chiar grave. Pe când, tăcerea… Există, desigur, situaţii în care a nu spune nimic arată o lipsă de curaj. 
Uneori, a tăcea înseamnă a trăda, ba chiar a ucide. Dar, cel mai adesea, atunci când nu vorbim, când ne mulţumim doar 
să ascultăm sau să tăcem împreună, îi dăm voie minţii să fie în sfârşit liberă şi să călătorească. Atunci, ea se va concentra 
pe subiectul prezent, pe cel de acum două zile, sau trei săptămâni sau cincisprezece ani. Abia atunci, poate, vorbele îşi vor 
face, prudente, apariţia. După o asemenea călătorie, vor fi, fără îndoială, mai potrivite, mai responsabile, mai blânde.

Laurent Couderc 

Edito
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Opinii consemnate de Carmen Constantin. 
Foto : Mihai Barbu 
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Regard : În calitatea dumneavoastră de istoric, cum analizaţi perioada 
actuală ?

Lucian Boia : Înaintea sărbătorilor de sfârşit de an, am putut observa cu toţii 
existenţa, în societatea românească, a unei nemulţumiri destul de răspândite 
şi adânc înrădăcinate. După căderea comunismului, oamenii au crezut că 
totul va merge, în mod firesc, mai bine. Sigur, s-au realizat multe lucruri, 
dar trăind aici, şi acesta este un fenomen care se petrece şi în alte locuri din 
lume, tindem să vedem doar ceea ce merge prost, şi este normal să fie aşa. 
În acest sens, protestele care au urmat tragediei din clubul Colectiv sunt tot 
o consecinţă a unui cumul de frustrări. Faptul că românii nu reacţionează 
ori de câte ori ar trebui s-o facă dă naştere, ce-i drept nu prea des, unor 
comportamente explozive. Aşa s-a întâmplat la finalul regimului comunist, 
care a fost, el însuşi, o perioadă lipsită de proteste majore. În decembrie 
1989, valul de nemulţumiri a izbit pe neaşteptate. Acum, se observă acelaşi 
fenomen. În ultimii ani, nu s-au produs mişcări foarte importante, foarte 
puternice, dar acest lucru nu a împiedicat frustrările să se acumuleze. 
Incendiul de la Colectiv a fost un fel de catalizator, de detonator.

Aşadar, istoria pare că s-a repetat, într-o oarecare măsură... 

Nu cred că istoria se repetă, eu cred că ea este mereu diferită şi că fiecare 
fenomen trebuie înţeles în contextul din care face parte. De curând, 
prin cererile exprimate, protestatarii şi-au creat o imagine mai degrabă 
eterogenă, dar s-au regrupat în jurul unor elemente comune. În primul rând, 
şi acesta este cu siguranţă punctul cel mai important, nevoia de schimbare a 
clasei politice, coruptă până în măduva oaselor. Totuşi, schimbarea aceasta 
nu se poate produce de pe o zi pe alta, ci numai pas cu pas, aşa cum bine 
spune preşedintele Iohannis. În realitate, răbdarea care ne caracterizează a 
făcut să nu se ajungă la alegeri anticipate. Sigur, avem acelaşi Parlament, 
dar actualul guvern de tehnocraţi a fost clar aprobat de aceşti oameni 
politici, contestaţi şi contestabili.

În 2016, vom avea două episoade electorale : cel local în curând, şi cel 
legislativ spre sfârşitul anului. Ce credeţi că se va întâmpla ?

Poate că partidele îşi vor da în sfârşit seama că nu este în interesul lor 
să îi menţină pe corupţi în sânul lor şi că trebuie să promoveze oameni 
competenţi, care să respecte un sistem de valori. O paranteză : ţara asta 
se confruntă cu o profundă stare de confuzie în ceea ce priveşte valorile, 
nu mai dispunem de criterii clare pe baza cărora să stabilim dacă cineva 

este mai mult sau mai puţin apt pentru locul pe care îl ocupă ; 
este o problemă gravă pe care nicio instanţă nu o poate rezolva 
deocamdată. Într-un asemenea context, nu este de mirare că cei 
cu un sistem de valori discutabile continuă să profite, să rişte, şi 
să le meargă bine. Toate astea vin în mod evident din trecutul 
nostru comunist, din dezechilibrele pe care el le-a generat. Am 
intrat în post-comunism împreună cu această elită îndoielnică. 
Îmi vine acum în minte un exemplu, uitaţi-vă la mulţimea de 
universităţi particulare care funcţionează în ţară, caz unic în 
Europa ; avem de acum un număr incalculabil de aşa-zişi titulari 
de diplome. Adăugaţi la asta şi scandalul tezelor de doctorat 
plagiate şi aveţi tabloul complet. Aşa ceva este inacceptabil. 
Fostul Prim-ministru Victor Ponta, fostul vice Prim-ministru 
Gabriel Oprea, şi atâţia alţii, şi-au luat doctoratul prin fraudă. 
Toate acestea demonstrează cu prisosinţă criza valorilor prin 
care trecem.

În ce etapă se află societatea civilă ?

Aceasta a început să se maturizeze în secolul al 19-lea, când 
aveam o elită de nivel european. Restul populaţiei, însă, nu a 
atins niciodată un asemenea nivel. Consecinţa a fost apariţia 
unei fracturi sociale între o elită de mare valoare şi masele 
semi-analfabete, sărace, un teren perfect pentru instalarea re-
gimului comunist. Astăzi, situaţia este foarte confuză, neghina 
se bucură de aceleaşi privilegii, un doctorat plagiat are aceeaşi 
valoare cu un doctorat de nivel european.

Consideraţi că Europa se află la o răscruce a istoriei sale ?
 
Da, cu siguranţă. Elementul cel mai neliniştitor este atitudinea 
şovăielnică a Uniunii Europene. Este evident că e nevoie de timp 
pentru a se ajunge la o uniune completă a ţărilor membre ; dar 
s-au realizat totuşi nişte paşi importanţi. Acestea fiind zise, în 
aparenţă, naţiunile rămân intransigente şi astăzi avem mai puţină 
unitate decât fusese prevăzut. UE este în pericol să se fisureze, iar 
acest lucru trebuie împiedicat cu orice preţ, pentru că riscăm să 
pierdem Europa. Pe de altă parte, contextul este foarte delicat, 
nu văd cum am putea limita fenomenul migraţiei. Trebuie să fim 
conştienţi că este imposibil să ridicăm ziduri de jur împrejurul 
Europei, chiar dacă este supusă unor presiuni puternice. Sunt tot 
mai numeroşi cei care trăiesc în sărăcie şi în zone de instabilitate 
şi care doresc să ajungă în Europa. Amestecul cu aceste populaţii 
va continua în mod inevitabil, populaţii cu culturi diferite, cu 
civilizaţii diferite, care ne vor modifica propria noastră civilizaţie. 
Sigur, este imposibil să prevedem ce va fi, dar este clar că intrăm 
într-o fază de mari frământări.

Cum să înţelegem prezentul României ? 
Încotro se îndreaptă Europa ? Pentru a răspunde acestor 

întrebări atât de complexe, Regard a dorit să discute (din nou) 
cu istoricul Lucian Boia, profesor la Universitatea Bucureşti.

Autor prodigios, domnia sa a propus interpretări noi ale istoriei 
României şi a altor ţări occidentale, precum Franţa.

Relativizari

)

În 2012, Regard le prezenta cititorilor săi situaţia lacului Văcăreşti, un domeniu întins, stăpânit 
de ape şi de natură, apărut între blocurile sectorului 4 al capitalei. Pe atunci, singura soluţie de 
a salva acest spaţiu era transformarea lui în zonă protejată. Trei ani mai târziu, se constată că 
niciun progres notabil nu a fost făcut în această direcţie. În lipsa unei decizii guvernamentale, 
zona lacului de acumulare Văcăreşti rămâne, de fapt, un teren viran, deşi ar putea fi un loc de 
recreere pentru locuitorii Bucureştiului. 

Reîntoarcerea
la lac

Ioana Lazăr
Foto : Mihai Barbu

După trei ani de investiţii masive şi construirea unui dig de împrejmuire înalt 
de cincisprezece metri, lacul Văcăreşti era inaugurat cu surle şi trâmbiţe în 
1989. Amenajarea s-a dovedit un eşec : fundul lacului nu era etanşeizat, apa 
ajungând să inunde subsolurile tuturor imobilelor din cartier. După căderea 
regimului comunist, proiectul a fost repede abandonat şi, ajutată de cele 
câteva râuri subterane din zonă, natura şi-a reintrat în drepturi pe întreaga 
suprafaţă de 183 de hectare. Astfel a apărut şi s-a dezvoltat aici un întreg 
ecosistem, cu o mare varietate de specii – de la cele mai mici şi mai banale 
microorganisme până la vidre ; prezenţa acestora din urmă constituie un 
excelent indicator al calităţii apelor şi al resurselor piscicole de care dispune 
lacul. La ele se adăugă şi cele peste 90 de specii de păsări, identificate de 
specialişti. 
« Nu ducem lipsă de motive pentru a ridica, în sfârşit, această zonă la rangul 
de rezervaţie naturală », spune Dan Bărbulescu, directorul Asociaţiei 
Parcul Natural Văcăreşti – un consorţiu format din organizaţia Salvaţi 
Dunărea şi Delta, National Geographic, Centrul pentru Politici Durabile 
Ecopolis şi asociaţia de mediu Kogayon –, care se luptă de ani de zile pentru 

recunoaşterea importanţei acestui spaţiu natural unic de către autorităţile 
locale. Unindu-şi forţele, organizaţiile neguvernamentale menţionate au 
obţinut avize favorabile din partea Academiei române şi a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti pentru crearea Parcului natural Văcăreşti, precum 
şi sprijinul în acest sens al celor mai recenţi trei miniştri ai Mediului. 
« Nu mai rămâne de adoptat decât o hotărâre de guvern, care se lasă 
aşteptată de ani buni », regretă Dan Bărbulescu. Cristian Lascu, redactor-şef 
la National Geographic Romania, explică de ce lucrurile ar trebui urgentate : 
« Zona este devastată de braconieri, de defrişările intensive, de incendii, dar 
şi de persoanele fără adăpost care se instalează aici şi care vânează animalele 
pentru a se hrăni. » 
În anii 2000, zona a fost concesionată unui dezvoltator privat care ar fi urmat 
să ridice un ansamblu rezidenţial, dar compania sa a fost spulberată de criza 
imobiliară. Spaţiul – pe care nu s-a mai contruit nimic de 26 de ani – a reintrat 

sub oblăduirea Ministerului Mediului, care intenţionează, şi el, să îl transforme 
în cel mai mare parc natural al Bucureştiului. « Numai că nu e simplu ; mai 
întâi, ar trebui despăgubite cele peste 150 de familii ale căror proprietăţi 
au fost confiscate de Ceauşescu », explică secretarul de stat Anne-Marie 
Jugănaru. Avem aşadar de-a face cu un impas juridic, dar Asociaţia Parcul 
natural Văcăreşti nu se arată descurajată. Reprezentanţii săi spun că « în 
conformitate cu legea rezervaţiilor naturale, regimul de zonă protejată poate 
fi instituit pe orice tip de proprietate care îndeplineşte anumite criterii, ceea 
ce e valabil şi în cazul parcului Văcăreşti. Pe de altă parte, statul trebuie sa-i 
despăgubească, într-adevăr, pe foştii proprietari ».  

În lipsa oricărei forme de pază, în noiembrie 2015, mai multe hectare de 
vegetaţie ale parcului au fost distruse de incendii. «  Situaţia e cu atât mai 
scandaloasă cu cât, potrivit legii, orice zonă cu potenţial de rezervaţie 
naturală ar trebui să beneficieze de protecţie din partea autorităţilor », insistă 
Cristian Lascu. La rândul său, Dan Bărbulescu se arată îngrijorat de existenţa 
anumitor interese imobiliare care ar putea zădărnici crearea unui parc 

natural de dimensiuni mari la Bucureşti – deşi oraşul este atent supravegheat 
de Comisia Europeană din cauza poluării excesive –, după modelul altor 
capitale europene. Iar Asociaţia Parcului Văcăreşti are deja pregătit proiectul 
de amenajare a viitoarei rezervaţii. 
« Parcul ar urma să fie împărţit în trei zone : o arie protejată, o alta tampon, 
şi o a treia de dezvoltare durabilă. Digul va fi destinat vizitatorilor – va fi un 
spaţiu de plimbare şi de observare a naturii », adaugă Cristian Lascu. Dan 
Bărbulescu conchide : « În acest parc, la numai cinci kilometri de centrul 
oraşului, există specii rare de păsări, precum stârcul de noapte, egreta sau 
cormoranul pitic. Pentru copii ar fi nemaipomenit ; imaginaţi-vă să faci o oră 
de biologie în aer liber, în mijlocul oraşului, doar cu o investiţie minimă. » 
Pentru moment, cele 183 de hectare de natură salbatică nu pot fi admirate 
decât de la etajul 17 al unui imobil din apropierea lacului, unde asociaţia a 
amenajat un centru de observare.
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În fiecare an, circa 1 100 de persoane ajung să-şi consulte dosarele 
personale întocmite de serviciile secrete din perioada comunistă. În 2006, 
când s-a anunţat deschiderea arhivelor, Darina Georgieva, o doamnă în 
vârstă de 85 de ani, a mers la ministerul de Interne pentru a-şi citi propriul 
său dosar... « Am fost cu toţii mult prea afectaţi de regimul trecut şi am 
vrut să înţeleg ce s-a întâmplat. Este îngrozitor să nu ştii cine te-a spionat. 
Eu, una, nu am aflat imediat, pentru că rapoartele erau anonime, dar 
conţinutul lor m-a făcut să înţeleg despre cine era vorba. Agentul care o 
supraveghea pe mama pomenea, la un moment dat, de o pauză survenită 
din cauza unei hepatite. Atunci am făcut legătura între una din prietenele 
ei şi cea care semna cu pseudonimul Ofelia ; mama sa fusese amanta unui 
ofiţer german. Cu siguranţă  fusese şantajată, pentru că ea şi mama mea 
fuseseră bune prietene. Cu timpul, am iertat-o, pentru că mulţi oameni au 
fost forţaţi să facă lucruri cu care nu erau deloc de acord. » 

La câţiva ani după căderea regimului comunist, în 1994, a fost adoptată 
o lege care a permis desecretizarea dosarelor fostelor servicii secrete. 
Aplicarea respectivei legi a fost însă permanent amânată. Abia la sfârşitul 
lui 2006, cu doar câteva luni înainte de intrarea ţării în Uniunea Europeană, 
aceste dosare au fost făcute publice, la presiunea societăţii civile. De fapt, 
era vorba numai de o parte din ele, pentru că foarte multe fuseseră distruse 
încă din 1990. « Deschiderea prea târzie a dosarelor constituie una dintre 
marile lacune ale democraţiei şi tranziţiei din Bulgaria, explică Hristo 
Hristov, jurnalist specializat în arhivele serviciilor secrete ale regimului 
comunist. Documentele cele mai compromiţătoare pentru şefii comunişti 
au fost distruse încă de la început. »

Un ordin secret de distrugere a dosarelor a fost semnat pe 25 ianuarie 
1990. «  Există de-acum probe de netăgăduit, insistă Hristo Hristov. S-a 
distrus peste 40% din moştenirea  noastră documentară. » 40% este cifra 
oficială furnizată de direcţia arhivelor. În prezent, se vehiculează însă 
şi alte date : astfel, ar fi vorba de peste 80% din documentele despre 
informatorii regimului, de 41% din dosarele personale ale agenţilor (cu 
funcţii superioare), de 75% din dosarele operative secrete ale aceloraşi 
agenţi.   

Fiica Darinei, Selena, îşi serbează cei 60 de ani de viaţă într-un restaurant 
aflat în spatele teatrului din Sofia. Între două discursuri de mulţumire, ea se 
alătură conversaţiei pe care o avem cu mama. Bunicul ei, regizor de teatru, 
a stat o vreme într-o colonie de muncă forţată… « Dosarul lui s-a subţiat 
tot mai mult, odată cu trecerea anilor. La început, era gros cât o carte de 
telefon, apoi s-a redus la 12 pagini, din care 10 conţineau scrisorile trimise 
de bunica. În fiecare an, dispăreau alte şi alte file ale dosarului. Cu toate 
acestea, am putut vedea acolo că, pentru ei, noi eram o familie de burghezi 
doar pentru că aveam 3 mese, 5 paturi şi 2 fotolii, folosite împreună de 11 
persoane. » 

Pentru toţi aceşti oameni, înfiinţarea unui institut naţional al memoriei, 
însărcinat cu studierea trecutului comunist, rămâne o iluzie. Hristo Hristov 
a câştigat deja două procese împotriva ministerului de Interne care i-a 
refuzat accesul la anumite dosare. « Toate arhivele au fost duse în afara 
Sofiei, în acelaşi loc, unde s-au adunat 13 km de dosare  pe format hârtie, 
explică jurnalistul. Procesul de digitalizare este foarte lung şi doar un 
mic procent de documente a fost procesat până acum. Oricine îşi poate 
consulta dosarul din momentul în care acesta apare pe o listă publicată 

Victime frustrate, condamnări inexistente, sistem opac... Arhivele serviciilor secrete 
bulgare din perioada comunistă – 1946-1990 – seamănă cu o cutie a Pandorei. Deşi 
publicului i-a fost permis accesul încă de la sfârşitul anului 2006, puţine lucruri au 
fost clarificate de atunci încoace.

În menghina
serviciilor secrete

de comisia – denumită ˝Comitetul de lucru pentru deschiderea dosarelor referitoare 
la relaţia dintre cetăţenii bulgari şi serviciile secrete˝ (n.r.) – însărcinată cu publicarea 
treptată a numelor foştilor agenţi sau colaboratori din fiecare categorie socio-profe-
sională. În prezent, se află la capitolul aleşilor locali. » Din datele existente reiese că 
aproximativ 20% din cetăţenii bulgari ar fi fost informatori ai regimului comunist.

« Dictatorul Todor Jivkov voia să facă din Bulgaria cea de-a 16-a republică socialistă a 
URSS », povesteşte mai departe Hristo Hristov. De altfel, structura serviciilor secrete 
bulgare este copiată după cea a KGB-ului. Iar legăturile dintre cele două ţări sunt şi 
acum foarte puternice. Specialiştii consideră că o treime din PIB-ul Bulgariei ar fi şi 
acum controlat, direct sau indirect, de Moscova. 

 « Nu a avut loc niciun proces împotriva agenţilor sau colaboratorilor, regretă Hristo 
Hristov, şi, în general, au fost prea puţine procese adevărate împotriva elitelor noastre 
din acea vreme. Todor Jivkov a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru 
deturnare de fonduri, dar, din cauza stării sale de sănătate, a executat pedeapsa la 
domiciliu, înainte să moară în 1998. Primul dosar la care am avut acces se referea la 
lagăre şi asasinate. La vârsta de 22 de ani, nu aveam habar că în ţara mea existaseră 
astfel de lagăre. Chiar şi astăzi, istoria predată la universitate ne învaţă că Jivkov a fost 
cel care le-a desfiinţat în anii 1950, ceea ce este complet fals. De exemplu, din arhive 
rezultă clar că, între 1946 şi 1991, în lagărul de la Belene, oraş din nordul Bulgariei, 
aflat pe malul drept al Dunării, nu au fost închişi burghezi ci ţărani săraci. Deschiderea 
acestor arhive este crucială pentru că ele servesc tocmai la distrugerea unor astfel de 
mituri. »

Valery Katsunov a predat timp de douăzeci de ani cursuri despre arhivarea docu-
mentelor la facultatea de istorie din Sofia. A lucrat de asemenea, la centralizarea 
documentelor serviciilor de securitate ale statului, în cadrul primei comisii care s-a 
ocupat de arhivele respectivelor servicii. «  Au fost distruse 135 000 de dosare ale 
agenţilor, dar nu cele care conţineau informaţii esenţiale, de exemplu, cum şi-au 
început activitatea etc., explică Valery Katsunov. În România, nu există un registru al 
documentelor, deoarece Securitatea le-a distrus în timpul revoluţiei. Este posibil ca 
autorităţile să le fi ascuns undeva. În Bulgaria, sunt cunoscuţi toţi ofiţerii ; se mai ştie 
şi că existau, în  medie, între 15 000 şi 20 000 de agenţi, fiecare dintre ei supraveghind 
între 3 şi 5 persoane. Unii dintre ei erau, de altfel, foarte bine plătiţi. Avem de asemenea 
date statistice pe sectoare de activitate. De exemplu, la universitate, 8% din personal 
erau agenţi, la televiziunea de stat, 5%, iar la biblioteca naţională, 80%. Bulgaria nu 
a reuşit totuşi să elaboreze un sistem eficient de˝lustraţie˝, aşa cum a făcut Polonia. 
România suferă de acelaşi rău. Acolo, Securitatea rămâne activă, într-o oarecare 
măsură. »

« În fiecare an, dispăreau alte şi alte file 

ale dosarului. Cu toate acestea, am putut 

vedea acolo că, pentru ei, noi eram 

o familie de burghezi doar pentru că aveam 

3 mese, 5 paturi şi 2 fotolii, folosite împreună 

de 11 persoane. »

Pe marile
ecrane

Jonas Mercier

Imediat după căderea 
regimului comunist, în România
funcţionau aproape 
600 de cinematografe. 
La ora actuală, 
deşi multiplexurile sunt
în plină expansiune, 
România este ţara din 
Uniunea Europeană 
cu cel mai mic număr de 
săli de cinema pe cap de locuitor. 

Un cinematograf echipat cu un aparat de proiecţie de ultimă 
generaţie, într-un sat de 2200 de suflete... Deşi poate părea 
neverosimilă, aceasta este realitatea – ce-i drept, neobişnuită 
– a comunei Gottlob, situată în extremitatea vestică a ţării. 
Datorită voinţei politice a consiliului local şi atragerii de 
fonduri culturale europene, vechiul cinema din centrul 
satului, construit în anii 1950, a fost reabilitat integral. Deşi 
ajunsese aproape o ruină, construcţia a fost salvată de la 
distrugere şi a găzduit câteva proiecţii de film în vara trecută, 
cu ocazia festivalului «Ceau Cinema!», din zona Timişoarei. 
« La ora actuală, încercăm să găsim un distribuitor care să ne 
poată furniza filme pe gratis, deoarece nu dorim să vindem 
bilete de intrare, explică Vasile Bledea, inspector-specialist 
în atragerea de fonduri europene şi guvernamentale al 
primariei. Tinerii din sat ne tot întreabă când vor mai fi şi alte 
proiecţii. » 

Istoria cinematografelor româneşti e complicată. Cea de-a 
şaptea artă era promovată intens de către regimul comunist, 
care a împânzit ţara cu sute de săli. « Era singura distracţie din 
comună, cinema-ul era întotdeauna plin, îşi aminteşte Vasile 
Bledea. De altfel, filme se proiectau în toate satele vecine. » 
În 1991, ia fiinţă RADEF, o regie autonomă care avea ca scop 
gestionarea celor aproape 600 de săli şi grădini de vară 
dotate cu ecrane de cinema. Însă în 2002, în urma unei întregi 
serii de retrocedări şi transferuri, în portofoliul regiei nu mai 
figurau decât 415 spaţii. Ulterior, instituţia a arătat că nu are 
capacitatea să valorifice şi să dezvolte patrimoniul de care 
dispune, un patrimoniu ce s-a dovedit a fi o adevărată piatră 
de moară pentru puterile sale. Ca urmare, o parte dintre săli 
au fost închiriate. Rând pe rând, acestea au fost transformate 
în magazine, cazinouri, restaurante sau depozite. Conform 
cifrelor furnizate de reţeaua Europa Cinemas, în România 
anului 2013 exista o sală de cinema pentru 280 000 de 
locuitori şi un ecran mare pentru 72 000 de persoane, adică 
un nivel de dotare mult inferior mediei europene (un cinema 
la fiecare 66 000 de locuitori şi un ecran pentru fiecare 26 500 
de persoane). 

Benjamin Ribout, trimis special la Sofia. 
Foto : Dimitri Dubuisson
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ÎNARMAȚI-VĂ
PENTRU ORICE TIP DE VREME

NOUA ANVELOPÃ MICHELIN CrossClimate
O INOVAÞIE MAJORÃ MICHELIN
ÎNTREBAÞI DEALERUL CHIAR ASTÃZI.

Un interviu realizat de Mihaela Cărbunaru. 

Am fost 
întotdeauna 
atenţi la 
exigenţele 
societăţii 
româneşti

Regard : Cum vedeţi evoluţia RFI România ? 

Cécile Mégie : Apărut ca o expresie a spiritului revoluţiei române, 
acest post de radio joacă un rol foarte important, deoarece le 
oferă românilor un canal media a cărui strategie editorială se 
bazează pe câteva principii clare – aducerea laolaltă a unor 
puncte de vedere diverse, deschiderea spre lumea exterioară, 
dezbaterea. Am fost întotdeauna atenţi la exigenţele şi la 
evoluţia societăţii româneşti, în modul cel mai cuprinzător cu 
putinţă. În 25 de ani, RFI România a devenit radioul preferat 
al liderilor de opinie, dar, în acelaşi timp, ajungem şi la alţi un 
milion de ascultători pe săptămână. Este o performanţă de care 
sunt foarte mândră. După 25 de ani, RFI este un reper care are un 
cuvânt important de spus în peisajul mediatic românesc. 

Linia editorială s-a schimbat între timp, sau intenţionaţi să o 
modificaţi în viitor ? 

Nu, coloana vertebrală a postului nostru este tocmai această 
linie editorială. RFI este un serviciu public, independent, 
pentru care actualitatea este unul dintre pilonii fundamentali. 
În acelaşi timp, este şi un radio generalist, deoarece avem 
emisiuni explicative, politice, muzicale… De altfel, muzica 
ocupă un loc de seamă în programele noastre. Dincolo de toate 
acestea, specificitatea strategiei noastre editoriale este, fără 
îndoială, dezbaterea, confruntarea ideilor, schimbul de păreri, 
o dimensiune care şi-a dovedit însemnătatea în vremuri în 
care tânăra generaţie şi-a văzut atacate libertatea şi concepţia 
despre viaţă. Într-un moment precum cel pe care îl trăim, în care 
obscurantismul şi dogmele se manifestă într-un mod atât de 
barbar, RFI este aici şi pentru a crea legături între oameni, pentru 
a-i face să fraternizeze, pentru a explica ce este Franţa şi de ce 
ea se regăseşte în epicentrul acestor turbulenţe globale. Dacă 
ne referim la informaţia pe care le-o propunem ascultătorilor 
noştri, aceasta este, înainte de toate, una verificată, fiabilă, 
profund serioasă. Publicul ştie să facă diferenţa între manipulare 
şi informaţia veritabilă. 

În întreaga lume, comunităţile de francezi se dezvoltă din 
ce în ce mai mult şi, de cele mai multe ori, referinţele lor 
mediatice sunt RFI, TV5Monde şi France24. Cum reflectaţi 
această realitate în programele dumneavoastră ? 

În privinţa comunităţilor franceze din străinătate, cred că avem o 
dublă misiune : când îţi părăseşti ţara, îţi doreşti să păstrezi totuşi 
o legătură cu ea, într-un fel sau altul; iată de ce F din numele 

De 25 de ani, Parisul este, în mod concret, 
mult mai aproape de Bucureşti, datorită Radio 
France Internationale (RFI),  post care 
a sărbătorit nu demult un sfert de secol 
de prezenţă în România.  
Un dialog cu Cécile Mégie, director RFI.

În 2007, RADEF a predat primăriilor şi con-
siliilor locale peste o sută de săli, atât din oraşe 
cât şi din mediul rural. Dar nici aşa finanţele 
instituţiei nu au reuşit să fie aduse pe linia de 
plutire. În întreaga ţară, regia mai deţine azi 
133 de săli, din care doar 17 mai funcţionează 
ca cinematografe. 

« Nu mai avem bani să plătim nici măcar factu-
rile regiei ; de unde fonduri pentru investiţii ? », 
se întreabă noul director, Adrian Mironescu, 
numit în noiembrie trecut în fruntea RADEF 
tocmai pentru a normaliza situaţia. « Am pierdut 
trenul echipamentelor digitale, iar acum 
suntem depăşiţi de către multiplexuri. Asta 
nu înseamnă că depunem armele, spune el. 
Va trebui să trecem la o adevărată politică de 
dezvoltare, să vindem anumite săli pentru a le 
moderniza pe cele care mai au încă potenţial. » 

Gestionarea acestor săli, în cea mai mare parte învechite, se dovedeşte 
a fi o întreagă bătaie de cap pentru RADEF. La Bucureşti, doar trei săli 
aflate în proprietatea sa mai pot primi spectatori : Scala, Corso şi Europa. 
Cea de-a patra şi cea mai mare, Patria, a fost închisă în decembrie 2015, 
deoarece se găseşte într-un imobil încadrat în clasa I de risc seismic. 
« În plus, avem de-a face cu săli supradimensionate, care nu mai răspund 
deloc cerinţelor actuale », apreciază Antoine Bagnaninchi, director la 
Independenţa Film, una dintre principalele societăţi de distribuţie de 
filme europene în România. Bun cunoscător al pieţei locale, Antoine 
Bagnaninchi crede, totuşi, că cinematografele independente îşi mai pot 

recuceri poziţia pierdută. Aceasta în condiţiile în care numărul cinefililor 
este într-o continuă creştere, o tendinţă care se manifestă de mai mulţi ani. 

Dacă la începutul anilor 1990 se vindeau aproape 100 de milioane de bilete 
anual, în anii 2000 nu mai erau înregistrate decât aproape patru milioane 
de intrări la fiecare douăsprezece luni. Astăzi, tendinţa este de creştere. 
Multiplexurile îi atrag din nou pe români spre marile ecrane. La ora actuală, 
există 24 de cinematografe în sistem multiplex, faţă de doar şapte acum 
şase ani. Ele reprezintă 78% dintre ecranele active, adică 215 dintr-un total 
de 275, şi au atras 88% din publicul intrat în sălile de cinema în 2013. 

« Tinerii redescoperă plăcerea de a merge la film, iar sălile 
independente au posibilitatea să-şi valorifice atuul situării 
lor geografice, în centrul marilor oraşe, adaugă Antoine 
Bagnaninchi. Ar trebui, însă, să existe mai multă voinţă 
politică. » 

Reţeaua Europa Cinemas este unul dintre rarii operatori 
din acest sector care acordă un sprijin financiar sălilor 
independente care programează filme europene. La Bucureşti, 
din cauza penuriei de astfel de spaţii, reţeaua s-a asociat, în 
2015, şi cu un multiplex. În total, Europa Cinemas sprijină 
cincisprezece cinematografe din toată ţara, totalizând 31 
de ecrane, printre care şi sala «Elvire Popesco» a Institutului 
Francez din Bucureşti. « Inerţia autorităţilor e revoltătoare, 
iar noi nu putem sprijini financiar reabilitatrea sălilor inde-
pendente, explică Adrian Preda, responsabil de proiect la 
Europa Cinemas. În unele locuri, lucrurile încep totuşi să 
se mişte, precum la Reşiţa, unde primăria a renovat un 
cinematograf. Din păcate, autorităţile nu s-au adresat 
ulterior unei companii profesioniste de profil sau unei 
asociaţii care să conceapă o strategie veritabilă de difuzare şi 
cu care să putem lucra. » 

Pe de altă parte, în ciuda unei producţii cinematografice locale 
deloc sărace, filmele româneşti lipsesc aproape cu desăvârşire 
din cinematografele din ţară, creşterea interesului pentru 
marele ecran datorându-se mai ales producţiilor americane. 
« O reţea solidă de săli de cinema croită pe modelul francez 
˝Art et Essai˝ (artă şi experiment) ar ajuta filmul românesc să 
capete mai multă vizibilitate », consideră regizorul Cristian 
Mungiu, câştigătorul trofeului Palme d’or la festivalul de la 
Cannes, în 2007. Pentru a suplini această lipsă, împreună cu 
alţi cineaşti, artistul organizează, de câţiva ani, atât caravane 
cinematografice care străbat întreaga ţară, cât şi campanii 
de sensibilizare în favoarea salvării marelui ecran. Numai că, 
spune Cristian Mungiu, soluţia corectă a problemei se găseşte 
în cu totul altă parte... « Într-o astfel de situaţie, este imperios 
necesar ca sălile deţinute de RADEF, care mai sunt încă în 
picioare, să fie transferate unor întreprinzători particulari, 
care să fie mai apoi sprijiniţi printr-un sistem conceput special 
în acest sens. » 
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mulţumeşte partenerilor săi

RFI vine de la Franţa. Avem câteva rubrici consacrate acestor 
comunităţi – «Vivre ailleurs» (Viaţa în altă parte), de exemplu, 
o cronică săptămânală. Comunităţile de francezi aflate pe glob 
devin din ce în ce mai numeroase şi mai diversificate. Vorbim nu 
numai despre profesioniştii care emigrează temporar sau nu, 
dar şi despre studenţi, tineri antreprenori. Pe undele RFI, vocile 
lumii se întâlnesc şi se ascultă unele pe altele. 

Care sunt perspectivele pentru RFI România ? 

Când ne referim la un anumit tip de conţinut, la experienţă, la 
seriozitate, lucrurile nu sunt niciodată simple. Ar fi două direcţii 
în care am dori să dezvoltăm activitatea RFI România. Credem 
că ar fi nimerit ca numărul emiţătorilor să crească (la ora 
actuală există patru, n.r.). Calitatea postului este recunoscută, 
de aceea considerăm că e normal ca mult mai mulţi români 
să beneficieze de emisiunile noastre. Ne dorim să adăugăm 
încă trei sau patru emiţători pe teritoriul României. Al doilea 
aspect priveşte dezvoltarea tehnologică a organismelor media. 
Evoluţia pe care suntem chemaţi să o gestionăm se petrece 
în mediul digital : site-urile noastre trebuie să capete şi o 
dimensiune video, trebuie să creăm aplicaţii atât mai vizibile 
cât şi mai bogate în informaţie, să utilizăm noi forme de expresie 
jurnalistică, precum web documentarul sau animaţia. Fără, 
însă, a face vreun compromis în ceea ce priveşte seriozitatea 
conţinutului. 

Care este diferenţa dintre RFI România şi celelalte servicii în 
limbi străine ale postului dumneavoastră de radio ? 

În afară de franceză, RFI difuzează, de la Paris, programe în 14 
limbi. RFI România se găseşte, dintr-o anumită perspectivă, 
între cele două capitale, franceză şi română, iar aceasta este 
una dintre particularităţile sale. În acelaşi timp, RFI România 
este şi pionierul unei noi strategii : postul emite, în fiecare zi, 
13 ore de program în limba română şi 11 ore, în limba franceză. 
Suntem pe cale să dezvoltăm acest tip de format şi pentru 
alte limbi străine. În iunie 2014 înfiinţam un mic serviciu în 
cambogiană, cu un program zilnic de o oră şi jumătate. Astăzi, 
avem unsprezece ore de emisie în cambogiană pe zi, restul 
programului fiind în franceză. Iar lucrurile funcţionează foarte 
bine. Ar trebui oare să aplicăm această formulă şi în cazul altor 
redacţii ? Un asemenea sistem este oportunitatea de a avea, în 
acelaşi loc, atât spaţiul de referinţă cât şi spaţiul proxim. 


