
Hotnews – 23 noiembrie 2011 
Conferinta "Gulagul. Ce stim acum", la ICR. Anne Applebaum in dialog cu Horia-Roman 
Patapievici si Gabriel Liiceanu  
 
Jurnalista Anne Applebaum, castigatoare a Premiului Pulitzer in 2004, va dialoga cu Horia-
Roman Patapievici si Gabriel Liiceanu in cadrul conferintei „Gulagul. Ce stim acum", ce va avea 
loc luni, 28 noiembrie 2011, de la ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Roman (Aleea 
Alexandru nr. 38).  
 
Evenimentul este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Fundatia Konrad Adenauer, Editura Humanitas, 
Institutul Polonez si Institutul Cultural Roman.  
 
In cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului Gulagul. O istorie de Anne Applebaum, 
aparut la Editura Humanitas cu sprijinul IICCMER. Cea mai recenta carte a ei, Gulag. O istorie, 
castigatoare a Premiului Pulitzer pentru non-fictiune, prezinta istoria sistemului 
concentrationar sovietic, descriind viata de fiecare zi din lagare.  
 
Anne Applebaum (n. 1964, Washington) este jurnalistă, cu o importantă carieră la publicaţii 
precum The Spectator, Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Washington Post şi The Economist. A 
publicat articole şi în New York Review of Books, Foreign Affairs şi Wall Street Journal. Profesia 
i-a îngăduit să fie martora tuturor evenimentelor semnificative care au dus la căderea 
regimurilor comuniste din Europa şi la transformarea lor în regimuri democratice. A studiat la 
Yale şi la London School of Economics, specializându-se în istorie şi în relaţii internaţionale, fapt 
care de bună seamă a contribuit la alegerea subiectelor cărţilor sale: Between East and West şi 
Gulag. A History. Pentru impresionantul volum despre Gulag a fost distinsă în 2004 cu 
prestigiosul Premiu Pulitzer, acordat în fiecare an celor mai buni ziarişti, scriitori şi compozitori 
americani. Anne Appleabaum trăieşte în Polonia şi este căsătorită cu Radosław Sikorski, de 
asemnea jurnalist, dar cunoscut mai ales ca ministru al apărării şi ministru de externe în 
ultimele guverne polone. 
 
Accesul publicului este liber. 
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-10768594-conferinta-gulagul-stim-acum-icranne-
applebaum-dialog-horia-roman-patapievici-gabriel-liiceanu.htm  
 
 
Antena 1 – 23 noiembrie 2011 
Conferinta "Gulagul. Ce stim acum", la ICR. Anne Applebaum in dialog cu Horia-Roman 
Patapievici si Gabriel Liiceanu 
 
Jurnalista Anne Applebaum, castigatoare a Premiului Pulitzer in 2004, va dialoga cu Horia-
Roman Patapievici si Gabriel Liiceanu in cadrul conferintei „Gulagul. Ce stim acum", ce va avea 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-10768594-conferinta-gulagul-stim-acum-icranne-applebaum-dialog-horia-roman-patapievici-gabriel-liiceanu.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-10768594-conferinta-gulagul-stim-acum-icranne-applebaum-dialog-horia-roman-patapievici-gabriel-liiceanu.htm


loc luni, 28 noiembrie 2011, de la ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Roman (Aleea 
Alexandru nr. 38). 

Evenimentul este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Fundatia Konrad Adenauer, Editura Humanitas, 
Institutul Polonez si Institutul Cultural Roman. 

In cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului Gulagul. O istorie de Anne Applebaum, 
aparut la Editura Humanitas cu sprijinul IICCMER. Cea mai recenta carte a ei, Gulag. O istorie, 
castigatoare a Premiului Pulitzer pentru non-fictiune, prezinta istoria sistemului 
concentrationar sovietic, descriind viata de fiecare zi din lagare. 

Anne Applebaum (n. 1964, Washington) este jurnalista, cu o importanta cariera la publicatii 
precum The Spectator, Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Washington Post si The Economist. A 
publicat articole si in New York Review of Books, Foreign Affairs si Wall Street Journal. Profesia 
i-a ingaduit sa fie martora tuturor evenimentelor semnificative care au dus la caderea 
regimurilor comuniste din Europa si la transformarea lor in regimuri democratice. A studiat la 
Yale si la London School of Economics, specializandu-se in istorie si in relatii internationale, fapt 
care de buna seama a contribuit la alegerea subiectelor cartilor sale: Between East and West si 
Gulag. A History. Pentru impresionantul volum despre Gulag a fost distinsa in 2004 cu 
prestigiosul Premiu Pulitzer, acordat in fiecare an celor mai buni ziaristi, scriitori si compozitori 
americani. Anne Appleabaum traieste in Polonia si este casatorita cu Radosław Sikorski, de 
asemnea jurnalist, dar cunoscut mai ales ca ministru al apararii si ministru de externe in 
ultimele guverne polone. 

Accesul publicului este liber. 

http://www.a1.ro/timp-liber/evenimente/conferinta-gulagul-ce-stim-acum-la-icr-anne-
applebaum-in-dialog-cu-horia-roman-patapievici-si-gabriel-liiceanu-179993.html  

 
RFI – 25 noiembrie 2011 
Anne Applebaum, laureată a premiului Pulitzer, la Bucureşti 

Luni, 28 noiembrie, ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38 
va avea loc un dublu eveniment: conferinţa Gulagul. Ce ştim acum, susţinută de Anne 
Applebaum, împreună cu Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici şi lansarea cărţii Gulagul. 
O istorie, Editura Humanitas, 2011 

Născută în 1964 la Washington, SUA, Anne Applebaum este un jurnalist şi un analist de 
excepţie, fiind câştigătoare a premiului Pulitzer în 2004. Specializată în problemele legate de 
comunism şi de societatea civilă în Europa Centrală şi de Est, Anne Applebaum a scris în mod 
frecvent despre transformările politice şi sociale care au avut loc în această regiune, atât 
înaintea cât şi după căderea Zidului Berlinului. A fost editor pentru publicaţia The Spectator şi 
columnist pentru Daily Telegraph şi Sunday Telegraph, şi a colaborat cu The Independent. A fost 

http://www.a1.ro/timp-liber/evenimente/conferinta-gulagul-ce-stim-acum-la-icr-anne-applebaum-in-dialog-cu-horia-roman-patapievici-si-gabriel-liiceanu-179993.html
http://www.a1.ro/timp-liber/evenimente/conferinta-gulagul-ce-stim-acum-la-icr-anne-applebaum-in-dialog-cu-horia-roman-patapievici-si-gabriel-liiceanu-179993.html
http://www.rfi.ro/tag/societatea-civila


editor şi corespondent pentru The Economist şi membru în echipa redacţională a publicaţiei The 
Washington Post (2002–2006). În Marea Britanie a colaborat cu publicaţia Evening Standard. 

De la începutul anilor ‘90,  Anne Applebaum locuieşte în Polonia fiind căsătorită din 1992 cu 
Radosław Sikorski, ministrul Afacerilor Externe al Poloniei. 

Pentru activitatea sa jurnalistică, ca şi pentru atenţia acordată problematicii comunismului şi a 
Europei Centrale şi de Est, Anne Applebaum a fost distinsă cu Charles Douglas-Home Memorial 
Trust Award (1992, Marea Britanie), Ordinul Crucii Terra Mariana de grad 3 (2008, Estonia), 
oferit de către preşedinţia Estoniei acelor străini care au apărat şi militat în favoarea intereselor 
ţării şi Premiul Petőfi (2010, Ungaria). 

În 1996 i-a fost decernat premiul Adolph Bentinck pentru primul său volum, Between East and 
West (Între Est şi Vest), apărut cu un an mai devreme, în 1995. 

Premiul Pulitzer i-a fost decernat în 2004, pentru cel de-al doilea volum al său, „Gulag. A 
History” (Gulagul. O istorie), apărut în 2003. 

În cadrul conferinţei de la Bucureşti, din 28 noiembrie, va fi lansată şi versiunea în limba 
română a volumului Gulagul. O istorie apărută la Editura Humanitas, în traducerea semnată de 
Simona-Gabriela Vărzan şi Vlad Octavian Palcu. 

„Îmbinând investigaţia istorică de tip academic, în care cercetarea de arhivă este esenţiala, 
pentru acurateţe, cu investigaţia jurnalistică, în care interviul cu martori oferă atmosfera şi 
dramatismul unui roman nonfictiv, această istorie a Gulagului a fost distinsă în anul 2004 cu 
Premiul Pulitzer pentru nonficţiune. Cartea înregistrează mărturii îngrozitoare despre infernul 
cotidian al lagărelor de muncă, descrie geneza şi evoluţia sistemului concentraţionar sovietic şi 
dezvăluie faptul că poliţia politică este organizaţia care, inventând Gulagul, a pus la punct 
prospectarea, exploatarea (pe seama muncii deţinutilor politici) şi valorificarea resurselor 
naturale ale Uniunii Sovietice.” (Cătălin Strat, editor). 

 http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/anne-applebaum-laureata-premiului-pulitzer-bucuresti  

 
Hotnews – 25 noiembrie 2011 
Cartea Saptamanii: Gulag. O istorie. Anne Applebaum: “Gasesc ca Rusia este un loc foarte 
trist acum”  

Rusia postcomunista a avut ghinionul unei elite profund nedemocratice. Oamenii nu sunt  
foarte interesati de Rusia astazi. Sentimentul la Washington este ca nu exista suficient timp 
pentru Rusia si ca Rusia nu este foarte importanta, explica Anne Applebaum. 

Occupy Wall Street ridica probleme valide, dar nu sunt eficienti. Nu este suficient doar sa 
instalezi corturi in centrul unui mare oras. Si ei nu propun o alternativa. 

http://www.rfi.ro/tag/marea-britanie
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Anne Applebaum, castigatoarea premiului Pulitzer in 2004, a acordat pentru Contributors.ro 
un inteviu in care vorbeste despre cartea ei Gulag. O istorie, miscarea Ocuppy WallStreet si 
situatia “trista” a Rusiei 

Costin Ionescu: Curand va veti lansa cartea Gulag. O istorie in Romania.De ce ar fi interesati 
romanii de o astfel de carte? 

Anne Applebaum: E mai degraba o intrebare pentru romani, decat pentru mine. Cu siguranta 
au existat romani in Gulag, deci este vorba si de istoria unor compatrioti ai dvs. De asemenea, 
istoria Uniunii Sovietice si a Gulagului este o parte importanta a istoriei secolului XX. Daca nu 
cunosti aceasta parte a istoriei este greu sa intelegi alte evenimente. Dupa Holocaust este cea 
mai mare tragedie ce a a vut loc in Europa secoluui XX. Pentru a fi o persoana civilizata, trebuie 
sa stii ce s-a intamplat, fie ca esti roman, britanic sau italian. 

Costin Ionescu:V-ati referit la Holocaust. In introducerea cartii, descrieti o scena din Praga post-
comunista. Occidentali care n-ar folosi niciodata simboluri naziste cumparau fara probleme, pe 
strazile capitalei cehe, suveniruri reprezentand simboluri sovietice. In ultimii ani, cartea 
dumneavoastra si alte carti pe tema Gulagului si a crimelor comuniste au descris intr-o lumina 
noua teroarea sovietica. Totusi, cum se face ca, pe podurile din Praga, strainii cumpara in 
continuare acele statui reprezentandu-l pe Stalin sau costume militare sovietice? 

Anne Applebaum: Experienta sovietica si experienta tarilor est-europene nu au fost intelese in 
Occident din mai multe motive,. Mai intai, pentru ca  pe vremea Uniunii Sovietice nu a existat 
un acces la arhive, nu am avut fotografii, dovezi a ceea ce s-a intamplat asa cum am avut pentru 
atrocitatile comise in cel de-al Doilea Razboi Mondial. In al doilea rand, pentru ca in memoria 
Vestului pentru acea perioada, noi ne aminteam de Stalin ca find aliatul ce ne-a ajutat sa-l 
infrangem pe Hitler. A fost destul de dificil pentru noi sa ajungem la concluzia ca de fapt 
amandoi au fost rai. De cand a fost publicata cartea mea in 2003, tradusa in multe limbi, acum 
si in romana, s-au produs schimbari. Exista o mai buna cunoastere in Occident a destinului 
Europei de Est, datorita faptului ca tarile est-europene fac acum parte din Uniunea Europeana 
si pentru ca din 1989 incoace au fost scrise multe carti de istorie.Fata de ceea ce am scris in 
introducerea cartii acum mai multi ani situatia s-a mai schimbat. 

Costin Ionescu: Simtiti in aceasta parte de lume de care sunteti adanc legata, prin munca dvs si 
prin faptul ca sunteti casatorita cu un politician polonez, o modificare substantiala a felului cum 
e vazut trecutul comunist? 

Anne Applebaum: Da. Dar lucrurile stau diferit de la tara la tara pentru ca politica istoriei a fost 
diferita. Exista diferente mari intre felul in care Polonia se raporteaza la istorie si felul in care 
Rusia se raporteaza la istorie. Nu pot face o afirmatie generala pentru toata regiunea. Dar 
dezbaterile devin mai inteligente si mai bine informate iar oamenii incep incet sa aiba un mai 
bun simt al istoriei. Nu este perfect, in unele parti e mai bine decat in altele. 

Costin Ionescu: Cum influenteaza acest simt al trecutului miscarile populiste sau nationaliste 
care au aparut in intreaga Europa, in tarile afectate de criza? 



Anne Applebaum: Nu cred ca miscarile acestea sunt influentate de istorie. Trecem acum prin 
cea mai mare criza de care a avut parte capitalismul, recent vorbind, dar in mod uimitor 
oamenii nu vorbesc despre o revolutie comunista. Motivul pentru care nu vorbim de despre asa 
ceva este acela ca  exista adanc in oameni constinta esecului comunismului. Nu auzim pe 
nimeni vorbind despre alternativa la democratie. Asistam la o revolta a nemultumirii, dar nu 
vedem  pe nimeni propunand o alternativa fascista sau comunista. Istoria lor este 
binecunoscuta si oamenii nu mai au incredere in astfel de alternative. 

Costin Ionescu: In tarile occidentale se fac auzite tot mai multe teorii utopice, de cele mai multe 
ori in randul miscarilor de stanga. Si cresc miscari precum Occupy Wall Street sau Partidul 
Piratilor … 

Anne Applebaum: Dar niciuna dintre acestea nu a propus alternative reale. Occupy Wall Street 
ridica probleme valide, parte din critica lor este valida si merita sa fie discutata. Dar pana nu 
adera la o dezbatere politica reala, nu sunt eficienti. Nu cred ca este suficient doar sa instalezi 
corturi in centrul unui mare oras. Nu vei obtine nimic prin asta. Si ei nu propun o alternativa. 
Deci, pentru a fi eficienti, trebuie sa adere la procesul democratic, sa formeze partide sau sa se 
alature unor partide daca vor sa influenteze dezbaterea. Nu exista nicio alternativa despre care 
sa spuna ca este mai buna decat ce avem acum. Nu am auzit de niciuna pana acum. 

Costin Ionescu: Avand in vedere situatia actuala din Europa, care este perspectiva 
dumneavoastra asupra recentelor initiative ale presedintelui rus Vladimir Putin de a presa 
pentru o Uniune Euro-Asiatica? Cum ar afecta relatiile Rusiei cu Europa si cu SUA? 

Anne Applebaum: Sincer, Rusia va descoperi la un moment dat – dar nu stiu cand o vor face – 
ca cea mai mare amenintare la adresa suveranitatii sale si a puterii sale, asa cum e ea acum, nu 
vine dinspre SUA, ci dinspre China. Sunt deja mult peste un milion de chinezi care traiesc in 
partea rusa a frontierei, orasele chinezesti de la frontiera siberiana sunt mult mai bogate si mai 
prospere decat cele de dincolo de frontiera, din Rusia. Iar la un moment dat rusii vor ajunge la 
concluzia ca ar fi mai bine sa faca parte din Occident, decat sa fie un spatiu intermediar, slab, 
intre o China foarte puternica si Europa de Vest. Astept ca ei sa descopere acest lucru. Unii 
oameni de la Moscova l-au descoperit deja, dar, evident, Putin nu a facut-o inca. Nu dau prea 
multa atentie acestei Uniuni Eurasiatice: nu ma deranjeaza in vreun fel, dar nu cred ca are prea 
mult potential sa reziste sau sa devina foarte puternica. Sa o faca, foarte bine. 

Costin Ionescu: Ce va spune intentia lui Putin de a candida din nou la Presedintia Rusiei despre 
viata politica din aceasta tara, la 20 de ani de la caderea Uniunii Sovietice, pe care, recent, a 
descris-o drept “Marea Rusie”… 

Anne Applebaum: Rusia a avut un mare ghinion cu noua sa elita. Este o elita profund 
nedemocratica, interesata sa ramana la putere pentru a-si proteja propriile privilegii si proprii 
bani. Poporul rus nu a gasit inca o cale prin care sa schimbe acest lucru, ceea ce rau. Gasesc ca 
Rusia este un loc foarte trist acum, nu stiu daca ar trebui sa spun acest lucru, gasesc ca e foarte 
dificil sa mergi acolo. 



Costin Ionescu: De ce spuneti asta? 

Anne Applebaum: Cred ca este trista. Devin nefericita cand ajung in Russia, deoarece ma 
intristeaza ceea ce s-a intamplat. Speram sa fie mai bine. 

Costin Ionescu: Cum descrieti atitudinea SUA si a tarilor vest-europene fata de actualele 
tendinte din viata politica rusa? 

Anne Applebaum: Oamenii nu sunt foarte interesati de Rusia in acest moment. Au probleme 
mult mai importante de rezolvat. Rusia s-a marginalizat nedorind sa faca parte din lumea 
occidentala si slabeste pe an ce trece. Devine tot mai putin importanta. Daca ar fi ales cu toata 
inima sa adere la institutiile occidentale, ar fi putut sa joace un rol mai important. Dar 
sentimentul la Washington este ca nu avem prea multa influenta acolo si ei (rusii – n.r.) nu sunt 
chiar interesati sa ne ajute, deci nu exista suficient timp pentru Rusia. Oamenii (la Washington – 
n.r.) se concentreaza asupra lumii arabe, asupra crizei europene, asupra altor lucruri. Iar Rusia 
nu este deloc unul dintre cele mai importante lucruri, la Washington sau oriunde. 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-10787424-cartea-saptamanii-gulag-istorie-anne-
applebaum-gasesc-rusia-este-loc-foarte-trist-acum.htm  

 
Amosnews – 26 noiembrie 2011 
Anne Applebaum, laureată a premiului Pulitzer, la Bucureşti  
 
Luni, 28 noiembrie, ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38 
va avea loc un dublu eveniment: conferinţa Gulagul. Ce ştim acum, susţinută de Anne 
Applebaum, împreună cu Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici şi lansarea cărţii Gulagul. 
O istorie, Editura Humanitas, 2011. 
 
Născută în 1964 la Washington, SUA, Anne Applebaum este un jurnalist şi un analist de 
excepţie, fiind câştigătoare a premiului Pulitzer în 2004. Specializată în problemele legate de 
comunism şi de societatea civilă în Europa Centrală şi de Est, Anne Applebaum a scris în mod 
frecvent despre transformările politice şi sociale care au avut loc în această regiune, atât 
înaintea cât şi după căderea Zidului Berlinului. A fost editor pentru publicaţia The Spectator şi 
columnist pentru Daily Telegraph şi Sunday Telegraph, şi a colaborat cu The Independent. A fost 
editor şi corespondent pentru The Economist şi membru în echipa redacţională a publicaţiei 
The Washington Post (2002–2006). În Marea Britanie a colaborat cu publicaţia Evening 
Standard. 
 
De la începutul anilor ‘90,  Anne Applebaum locuieşte în Polonia fiind căsătorită din 1992 cu 
Radosław Sikorski, ministrul Afacerilor Externe al Poloniei. 
  
Pentru activitatea sa jurnalistică, ca şi pentru atenţia acordată problematicii comunismului şi a 
Europei Centrale şi de Est, Anne Applebaum a fost distinsă cu Charles Douglas-Home Memorial 
Trust Award (1992, Marea Britanie), Ordinul Crucii Terra Mariana de grad 3 (2008, Estonia), 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-10787424-cartea-saptamanii-gulag-istorie-anne-applebaum-gasesc-rusia-este-loc-foarte-trist-acum.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-10787424-cartea-saptamanii-gulag-istorie-anne-applebaum-gasesc-rusia-este-loc-foarte-trist-acum.htm


oferit de către preşedinţia Estoniei acelor străini care au apărat şi militat în favoarea intereselor 
ţării şi Premiul Petőfi (2010, Ungaria).  În 1996 i-a fost decernat premiul Adolph Bentinck pentru 
primul său volum, Between East and West (Între Est şi Vest), apărut cu un an mai devreme, în 
1995. Premiul Pulitzer i-a fost decernat în 2004, pentru cel de-al doilea volum al său, „Gulag. A 
History” (Gulagul. O istorie), apărut în 2003. 
 
În cadrul conferinţei de la Bucureşti, din 28 noiembrie, va fi lansată şi versiunea în limba 
română a volumului Gulagul. O istorie apărută la Editura Humanitas, în traducerea semnată de 
Simona-Gabriela Vărzan şi Vlad Octavian Palcu.  
 
„Îmbinând investigaţia istorică de tip academic, în care cercetarea de arhivă este esenţiala, 
pentru acurateţe, cu investigaţia jurnalistică, în care interviul cu martori oferă atmosfera şi 
dramatismul unui roman nonfictiv, această istorie a Gulagului a fost distinsă în anul 2004 cu 
Premiul Pulitzer pentru nonficţiune. Cartea înregistrează mărturii îngrozitoare despre infernul 
cotidian al lagărelor de muncă, descrie geneza şi evoluţia sistemului concentraţionar sovietic şi 
dezvăluie faptul că poliţia politică este organizaţia care, inventând Gulagul, a pus la punct 
prospectarea, exploatarea (pe seama muncii deţinutilor politici) şi valorificarea resurselor 
naturale ale Uniunii Sovietice.” (Cătălin Strat, editor). 
 

http://www.amosnews.ro/Anne_Applebaum_laureata_a_premiului_Pulitzer_la_Bucuresti-29-
85015.html  
 

Jurnalul Naţional – 28 noiembrie 2011-11-29 
Laureată Pulitzer, la Bucureşti 
 
Astăzi, la ora 18:00, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, va avea loc 
un dublu eveniment: conferinţa „Gulagul. Ce ştim acum”, susţinută de Anne Applebaum, 
împreună cu Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici, şi lansarea cărţii „Gulagul. O istorie”, 
Editura Humanitas, 2011. Născută în 1964, la Washington, SUA, Anne Applebaum este un 
jurnalist şi un analist de excepţie, fiind câştigătoare a Premiului Pulitzer în 2004. 

Specializată în problemele legate de comunism şi de societatea civilă în Europa Centrală şi de 
Est, ea a scris în mod frecvent despre transformările politice şi sociale care au avut loc în 
această regiune atât înaintea, cât şi după căderea Zidului Berlinului. A fost editor pentru 
publicaţia The Spectator şi columnist pentru Daily Telegraph şi Sunday Telegraph, şi a colaborat 
cu The Independent. De la începutul anilor ’90, Anne Applebaum locuieşte în Polonia, fiind 
căsătorită din 1992 cu Rados∏aw Sikorski, ministrul Afacerilor Externe al Poloniei. 

http://www.jurnalul.ro/carte/laureata-pulitzer-la-bucuresti-597720.htm  
 

Evenimentul zilei – 29 noiembrie 2011 
Anne Applebaum a lansat la București "Gulagul. O istorie" 
 

http://www.amosnews.ro/Anne_Applebaum_laureata_a_premiului_Pulitzer_la_Bucuresti-29-85015.html
http://www.amosnews.ro/Anne_Applebaum_laureata_a_premiului_Pulitzer_la_Bucuresti-29-85015.html
http://www.jurnalul.ro/carte/laureata-pulitzer-la-bucuresti-597720.htm


Scriitoarea și jurnalista americană premiată cu Pulitzer în 2004 a susţinut ieri și o conferinţă, la 

Institutul Cultural Român, pe tema abordată în volum. Conferinţa a avut forma unui dialog între 

Applebaum și Horia Roman Patapievici și Gabriel Liiceanu. 

Volumul "Gulagul. O istorie" a fost tradus recent la Editura Humanitas și poate fi descris, în 

cuvintele autoarei sale, ca o istorie narativă, documentată prin instrumente specifice 

jurnalismului, pusă în formă cu unelte literare. Applebaum a lucrat cu cantităţi mari de probe, 

care de cele mai multe ori se contraziceau sau erau inexacte.  

Evenimentul de ieri a fost organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Fundaţia Konrad Adenauer, Editura Humanitas, 
Institutul Polonez și Institutul Cultural Român.  

Întrebată de ce ar fi românii interesaţi de această carte, Applebaum a răspuns: "Cu siguranţă au 
existat români în Gulag, deci este vorba și de istoria unor compatrioţi ai dumneavoastră. De 
asemenea, istoria Uniunii Sovietice și a Gulagului este o parte importantă a istoriei secolului al 
XX-lea. Dacă nu cunoști această parte a istoriei este greu să înţelegi alte evenimente. După 
Holocaust, aceasta este cea mai mare tragedie care a a vut loc în Europa secolului al XX-lea. 
Pentru a fi o persoană civilizată, trebuie să știi ce s-a întâmplat, fie că ești român, britanic sau 
italian".  

"De când a fost publicată cartea mea în 2003, există o mai bună cunoaștere în Occident a 
destinului Europei de Est, pentru că ţările est-europene fac acum parte din Uniunea Europeana 
și pentru că, din 1989 încoace, au fost scrise multe cărţi de istorie. Faţă de ceea ce am scris 
iniţial în introducerea cărţii, situaţia în prezent s-a mai schimbat", a mai precizat Applebaum.  

Despre premiul câștigat în 2004, jurnalista americană a spus că acesta se datorează importanţei 
subiectului, dar și unui alt detaliu: "Comitetul Pulitzer a acordat în anii ’30 un premiu unei serii 
de articole scrise de Walter Duranty despre succesul economic sovietic. De atunci, povestea 
asta îi bântuie și se simt vinovaţi".  

"În cei 60 de ani de existenţă ai Gulagului - un complex de lagăre de muncă patronate, la modul 
propriu, de poliţia politică sovietică - 30 de milioane de oameni au trecut prin experienţa de zek 
(deţinut politic). Adesea, ca să devii un zek, adică mână de lucru ieftină, trebuia să fii doar 
inocent. Ca să supravieţuieşti, trebuia să-ţi pierzi orice fărâmă de inocenţă. Mulţi, foarte mulţi 
dintre cei care au populat Gulagul, nu s-au mai întors niciodată acasă, dar şi cei care au avut 
şansa de a părăsi absurdul arhipelag au purtat până târziu stigmatul moral, politic şi civil de 
duşmani ai poporului. Nici măcar Soljeniţîn, care a descris în detaliu viaţa de lagăr, nu a reuşit 
întru totul să-i convingă pe occidentali şi chiar pe sovieticii „liberi“ de existenţa aceastei 
absurde şi diabolice trăsături a culturii sovietice: munca forţată. Anne Applebaum acţionează 
însă ca un anchetator conştiincios şi corect care se luptă nu doar cu dificultăţile administrării 
unei cantităţi imense de probe, adeseori contradictorii şi inexacte, ci şi cu inapetenţa 
paradoxală a victimelor pentru dreptate, cu tăcerea criminală a foştilor călăi şi cu indiferenţa 



societăţii. De aceea cartea sa va fi imposibil de ignorat în orice istorie a secolului al XX-lea", se 
precizează în descrierea volumului.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/anne-applebaum-a-lansat-la-bucuresti-gulagul-o-istorie-
955811.html  

http://www.contributors.ro/global-europa/cartea-saptamanii-gulag-o-istorie-anne-applebaum-
gasesc-ca-rusia-este-un-loc-foarte-trist-acum/  

 

RFI – 30 noiembrie 2011 
Gulagul. O istorie 
 
Sute de lagăre, aproape 25 de milioane de prizonieri, zeci de ani de teroare – aşa rezumă Anne 
Applebaum – laureată a premiului Pulizer – istoria gulagului. Scriitoarea şi jurnalista americană 
a vorbit despre comunismul în Europa centrală şi de est, cu ocazia lansării în România a 
volumului, "Gulagul. O istorie", tradus recent de Editura Humanitas. A fost o dezbatere deschisă 
publicului, organizată de Institutul Cultural Român şi moderată de Horia Roman Patapievici şi 
Gabriel Liiceanu. 
 
Una din primele întrebări adresate jurnalistei Anne Applebaum a fost de ce ar fi interesaţi 
românii interesaţi de această carte. Răspunsul a venit prompt: "Cu siguranţă au existat români 
în Gulag, deci este vorba și de istoria unor compatrioţi ai dumneavoastră. De asemenea, istoria 
Uniunii Sovietice și a Gulagului este o parte importantă a istoriei secolului al XX-lea. Cum arată 
gulagul în cifre: 
 
Cifrele sunt greu de calculat. Dar între 1929,  cînd lagărele au devenit un fenomen, şi până în 
1953, când Stalin a murit, putem spune că în jur de 18 milioane de oameni au trecut prin lagare. 
Dincolo de aceştia, alte 6 sau 7 milioane de persoane au fost deportate, nu în lagăre, dar au fost 
exilaţi. Asta înseamnă că, în total, peste 25 de milioane de oameni au trăit experienţa arestării 
în Uniunea Sovietică din timpul lui Stalin. Adică 15% din totalul populaţiei – unul din 6 sau din 8 
oameni. Deci majoritatea avea pe cineva închis sau ştia pe cineva arestat.     
 
 Sunt cunoscute şi locurile în care erau construite lagărele – adaugă ea. Şi erau peste tot, din 
nord, la coasta pacificului, în mine, şi până în centrul moscovei – unde prizonierii erau folosiţi 
pentru a construi blocuri sau să proiecteze aeroplane. Nu exista nici o o zonă locuită fără lagăre 
şi nici o ramură a industriei care să nu fie susţinută de prizonieri. În anii 40 – când era lagărelor 
a atins apogeul – era foarte greu să îţi rezolvi treburi cotidiene în oraş fără să dai peste cei din 
lagăre, implicaţi în diferite activităţi. Primul lagăr a fost construit de Lenin în 1918, în vremea 
revoluţiei bolşevice – explică Anne Applebaum. Stalin a extins sistemul lagărelor în 1929 – când 
a fost lansat planul de 5 ani pentru colectivizarea agriculturii şi creşterea producţiei industriale. 
În acea vreme, au fost milioane de persoane arestate – ţărani care s-au opus colectivizării sau 
muncitori care nu au atins planul impus. Uniunea Sovietică se confrunta în acea perioadă şi cu o 
lipsă a forţei de muncă. S-au descoperit rezerve de cărbuni, minerale şi gaze în nordul 
îndepăratat, iar cineva trebuia să meargă să le extragă, aşa că au fost construite lagăre şi au fost 
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trimişi prizonierii. Acesta a fost începutul gulagului. Poliţia Politică avea argumentele ei pentru 
această decizie. Anne Applebaum citează declaraţia unui fost şef de lagăr, Alexei Loghinov: 
 
 Iată cum a justificat folosirea prizonierilor în lagărele de muncă, într-un interviu acordat în 
1992: dacă am fi folosit civili, ar fi trebuit în primul rând să construim case pentru ei – spunea el. 
Şi cum ar putea de alfel să trăiască civilii în condiţiile de aici. Nu e un loc în care oameni normali 
să poată trăi. Dar cu prizonierii e simplu: nu trebuie decât o baracă şi o sobă cu ceva cărbuni şi 
supravieţuiesc. Deci prizonierii nu mai erau oameni, ci doar piese care ajutau la funcţionarea 
sistemului. Aşa a fost justificată existenţa lagărelor de la început până la sfârşit.  
 
Dincolo de latura economică, lagărele au fost concepute anume pentru a umili prizonierii şi 
pentru a-i face să sufere. Cele cîteva sute de lagăre, în care erau milioane de prizonieri, erau 
parte a sistemului de stat şi a economiei, o parte importantă, cunoscută şi temută de toată 
lumea. 
 
Deşi gulagul a jucat un rol atât de important în istoria URSS, iar arhivele sunt parţial deschise, 
ruşii de azi ştiu încă foarte puţine despre acest fenomen. Există memoriale, dar sunt prea puţin, 
iar foştii torţionari nu au fost judecaţi – apreiază dna Applebaum, deşi unii trăiesc. Cu doar 
câteva mici excepţii, nu au existat investigaţii oficiale, nu au existat anchete guvernamentale, 
nu au existat scuze oficiale. Există mai multe motive, dintre care Anne Applebaum punctează 
două: actualii lideri ai Rusiei, în bună parte foşi ofiţeri KGB nu au interes să facă publice crimele 
făcute de oranizaţia din care au făcut parte. O altă problemă e legată de mentalitate: să 
vorbeşti despre gulag e privit ca o slăbiciune naţională, care ar putea dăuna imaginii ţării. În 
fine, întrebată despre cum arată o comparaţie dintre gulag şi holocaust – Anne Applebaum 
spune că nu există o astfel de comparaţie, nu se poate spune că unul a fost mai rău sau mai 
criminal decât celălat. 
 
http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/gulagul-o-istorie  
 
 
Revista 22 - 6 decembrie 2011 
„Am scris o Istorie a Gulagului pentru simplul fapt că ea nu exista înainte“ 
 
În cartea dumneavoastră, vorbiţi de o învăţătură a Gulagului. Ce înseamnă, mai exact, 
această lecţie? 
 
E dificil să spui că există o singură lecţie sau o singură învăţătură a experienţei Gulagului. În 
ultimii ani, asistăm la o mare derută politică şi economică. E foarte uşor să pierdem din vedere 
faptul că alternativele la democraţia politică şi la capitalism nu sunt foarte bune. Experienţa 
totalitarismului ar trebui, măcar ea, dacă nu altceva, să ne înveţe importanţa menţinerii – deşi e 
dificil – în societăţile noastre a unui sistem care susţine exprimarea diversităţii de puncte de 
vedere, unde oamenilor li se permite să urmărească interese şi scopuri diferite şi unde e 
imperativ ca statul să joace un rol cât mai redus cu putinţă. Fireşte că avem nevoie de statul de 
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drept şi de legi, dar cele mai fericite societăţi sunt acelea în care oamenii sunt lăsaţi să se 
exprime şi să facă alegeri în modul cel mai liber cu putinţă 
 
Când te uiţi la istoria omenirii, constaţi că Gulagul nu e unic, că instituţiile create pentru 
persecuţie sau ucidere în masă au existat mai peste tot. În Statele Unite vorbim aproape 
exclusiv de Holocaust sau de Gulag, dar experienţele de acest tip sunt pretutindeni. Am fost 
acum câteva luni în Rwanda, unde în 1994 s-a produs una dintre cele mai teribile acţiuni de 
ucidere în masă a unui număr mare de oameni într-o foarte scurtă perioadă de timp. Sunt apoi 
Cambodgia, China... Există în datele culturale ale umanităţii posibilitatea producerii, oricând, a 
unui fenomen similar. De aceea devine atât de importantă menţinerea instituţiilor noastre 
democratice, care pot preveni acest tip de catastrofe. 
 
Porniţi în fresca dumneavoastră impresionantă despre Gulag de la o premisă uşor 
provocatoare, anume că modalităţile în care unii oameni decid să omoare, în masă, semeni 
de-ai lor sunt, la un anumit moment, condiţionate cultural. 
 
Am constatat că există mari diferenţe între o societate şi alta, în modul de organizare a 
instituţiilor de ucidere în masă şi cred că e important să reţinem acest aspect, anume că fiecare 
sistem totalitar a organizat un tip particular de conducere a persecuţiei. De aceea, Holocaustul 
nu seamănă cu Gulagul 
 
Există apoi o diferenţă de timp. Hitler a fost la putere 12 ani, dar în această perioadă a condus şi 
a pus la punct în mod consecvent un uriaş program de ucidere în masă. URSS a durat 70 de ani, 
dar a cunoscut multe etape: războiul civil, anii ‘30, care au fost extrem de duri, al doilea război 
mondial, apoi moartea lui Stalin, perioada Hruşciov şi aşa mai departe. Istoria crimelor din 
Gulag nu e mai puţin atroce, dar intensitatea lor a cunoscut suişuri şi coborâşuri 
 
E foarte dificil să compari cele două sisteme, pentru că au fost diferite. Dacă ne referim la 
metodele concrete, şi aici diferenţele sunt sesizabile. Acel tip de lagăr de concentrare german, 
construit în scopul unic de a ucide o mare masă de oameni într-un timp foarte scurt, nu a 
existat, identic, în Gulag. Au existat ucideri în masă, dar ele s-au produs – vezi cazul de la Katin – 
în păduri, nu în lagăre, şi nu erau ucişi cu gaze letale, ci cu mitraliere. 
 
Dar mutarea populaţiilor sau foametea programată din Ucraina? 
 
Sunt, de asemenea, cazuri diferite. Nu încerc aici să stabilesc care sistem a fost mai criminal, 
pentru că amândouă au ucis foarte mulţi oameni. Hitler a construit lagărele în scopul precis de 
a omorî oameni. Ruşii au omorât foarte mulţi oameni, însă nu în locuri construite în mod 
declarat în acest scop, ci mutându-i, înfometându-i, internându-i în lagăre de muncă construite 
în scopuri economice şi politice, în acelaşi timp. 
 
Diferită era şi viziunea asupra duşmanului. Pentru Hitler, era clar: evreii au fost o ţintă precisă 
de la bun început. Bolşevicii, Stalin schimbau în permanenţă definiţia duşmanului, ceea ce lăsa, 
chiar şi în unele lagăre, o anumită marjă de negociere. Unii prizonieri – nu toţi! – puteau să-şi 



negocieze, în anumite limite, fireşte, o situaţie ameliorată, o slujbă mai puţin istovitoare în 
lagăr. Singurul echivalent posibil ar fi între lagărele de muncă germane şi lagărele sovietice. 
Auschwitz sau Treblinka nu au însă un echivalent în Gulag. 
 
Dacă ne referim la cazul foametei din Ucraina, putem spune că a existat în mod cert o intenţie a 
lui Stalin de a distruge naţiunea ucraineană, dar nu de a omorî toţi ucrainenii. De altfel, a existat 
o categorie întreagă de ucraineni care au ajutat şi au colaborat cu sovieticii. 
 
Diferenţele pe care le constataţi nu se opresc aici, ci merg chiar în ţesătura Gulagului însuşi. 
Periodizarea pe care o faceţi în volum mă determină să vă întreb dacă nu există, totuşi, un soi 
de „fir roşu“ care unifică această imensă crimă, fie ea şi fragmentată din punct de vedere 
istoric. 
 
Au existat elemente care au rămas neschimbate: sistemul în sine, de la început până la sfârşit, 
anumite categorii de oameni definiţi ca duşmani – deşi chiar delimitarea noţiunii de duşman 
era, cum am spus, fluctuantă, în funcţie de nevoile de moment şi de scopurile ideologice. Apoi, 
ceea ce a rămas constant a fost felul cum erau organizate lagărele. După o perioadă 
experimentală la început, lagărele de muncă s-au stabilizat într-o logică a cotidianului. Zilele în 
lagăr, condiţiile în care erau ţinuţi prizonierii, relaţiile dintre prizonieri şi acţiunile permise 
acestora nu s-au modificat prea mult. La fel şi reglementările privind gardienii şi ceea ce li se 
permitea acestora să facă. Adesea, până şi clădirile au rămas neschimbate. Închisorile din Rusia 
de astăzi nu s-au modificat foarte mult din anii ‘30. Am vizitat o închisoare în Arhanghelsk, unde 
nu numai locul în sine era neschimbat, dar aş spune că şi condiţiile erau similare. Singura 
diferenţă e că numărul prizonierilor politici s-a diminuat, deşi mai sunt şi astăzi câţiva. 
 
Îl citaţi pe Soljeniţîn, cu dubla imagine a Gulagului: interior, concret – lagărele de muncă – şi 
exterior – întreaga URSS. Arhivele v-au confirmat această imagine sau nu? 
 
E greu să spui că viaţa în Gulag şi în exteriorul lui erau identice. Existau anumite aspecte 
similare: propaganda, instituţiile, înregimentarea vieţii, felul în care oamenii erau limitaţi 
dramatic în alegerile lor, imposibilitatea de a călători, care potenţa impresia universului 
carceral. Dar nu aş putea spune că am rămas cu impresia unei identităţi, ci mai degrabă cu a 
unui paralelism. 
 
Vorbiţi, mai ales în Introducere, despre diferenţele dintre percepţia publică asupra Gulagului, 
pe de o parte, şi a Holocaustului, pe de alta. Spuneţi că Gulagul nu este, în majoritatea 
cazurilor, „vizualizat“, aşa cum s-a întâmplat cu Holocaustul: poze, filme, documentare... 
 
Sunt foarte multe motive pentru absenţa imaginilor, unele explicabile. Motivul principal este că 
Uniunea Sovietică a existat până în 1991, iar arhivele au fost inaccesibile până în acel moment, 
în vreme ce arhivele Holocaustului s-au deschis începând cu 1945 şi au oferit o imensă cantitate 
de material documentar, inclusiv fotografic. Nu există fotografii din Gulag, cu foarte puţine 
excepţii, pur şi simplu pentru că sovieticii nu au făcut aproape niciodată, spre deosebire de 
nazişti, poze ale lagărelor. Nu le-au distrus, ci pur şi simplu nu le-au făcut. 



Un alt motiv, pe care nu l-aş exploata foarte mult, dar care trebuie neapărat menţionat, este că 
stânga occidentală, îndrăgostită de comunism, a ocultat – în parte cu bună ştiinţă – 
problematica lagărelor sovietice. De aceea, atunci când în 1974 a apărut cartea lui Soljeniţân, 
Arhipelagul Gulag, publicarea ei a stârnit reacţii senzaţionale în Franţa, unde subiectul nu mai 
fusese niciodată discutat. 
 
Vă referiţi la cazuri precum cel al lui Sartre? 
 
Exact, Sartre a fost cel mai evident, dar au mai existat şi alţii. Se poate deci vorbi de o anumită 
complicitate a stângii occidentale în ascunderea realităţilor Gulagului. 
 
Pe de altă parte, trebuie să remarcăm că există o anumită ciclicitate în interesul pentru crimele 
sovietice. Nu s-a vorbit despre ele în timpul războiului, dar situaţia s-a schimbat în anii ‘50, la 
începutul Războiului Rece, mai ales în Statele Unite. S-a scris foarte mult, au fost valuri de 
imigranţi din Europa de Est şi din URSS care au povestit experienţele lor şi au relatat despre 
Gulag. A existat apoi o descreştere, apoi o nouă creştere. Cu alte cuvinte, nu se poate spune că 
nu s-a ştiut despre Gulag, ci că interesul pentru discutarea lui a fluctuat de-a lungul Războiului 
Rece. 
 
Aşadar, până în 1991, relatările şi informaţiile despre Gulag au venit, aproape fără excepţii, din 
surse interioare, precum Soljeniţîn şi foarte, foarte rar din câte vreun document lăsat, din cine 
ştie ce motive, să circule. 
 
Cum aţi defrişat imensa cantitate de documente la care aţi avut acces? 
 
Documentele erau toate acolo, iar din 1991 accesul a fost liber, fără niciun fel de piedici. Sunt 
foarte mulţi cercetători care au demarat, aşadar, studiul arhivelor. După ce am publicat cartea, 
în 2003, au apărut o mulţime de cercetători care au publicat în ultimii 5 ani cărţi, monografii, 
istorii ale Gulagului, ceea ce ne permite să scriem despre aceste lucruri folosind un ton mai 
puţin emoţional, mai documentat. Oameni pe care i-am întâlnit atunci, la începutul anilor ‘90, 
lucrând prin arhive, şi care erau majoritatea doctoranzi, predau acum istoria Gulagului în 
universităţi americane. Şi nu sunt numai americani, ci o mulţime de cercetători ruşi, foarte 
curajoşi, polonezi etc. 
 
Aţi fost cu toate acestea o deschizătoare de drumuri. Când aţi ajuns în Rusia şi aţi început să 
mergeţi prin arhive, aţi simţit că vi se puneau piedici de vreun fel? Responsabilii, directorii de 
arhivă au colaborat sau au fost rezervaţi în a vă pune la dispoziţie documentele? 
 
Nu, dimpotrivă, am fost foarte ajutată, mai ales de câteva persoane. Există mai multe categorii 
de arhive în Rusia. Cea mai importantă este Arhiva Naţională a Federaţiei Ruse, unde am fost 
foarte ajutată de un arhivist, cu care am lucrat direct şi era expert în arhivele Gulagului. Nu am 
avut de a face cu oameni din conducerea arhivelor, el nu făcea parte din conducere, dar am 
lucrat extraordinar împreună. 
 



Pe de altă parte, arhivele din Rusia nu funcţionează toate la fel, sunt conduse diferit, iar gradul 
de cooperare şi de deschidere faţă de cercetătorii din Occident depindea adesea, în absenţa 
unei politici unitare, de persoana care conducea arhiva. În anii ‘90, acest fenomen coincidea cu 
o depolitizare a istoriei, care a continuat aproximativ până în anul 2000. Nu exista un interes 
pentru trecut, pentru exploatarea arhivelor, politicienii nu se interesau de Gulag. Istoria nu a 
fost, în acei ani, o chestiune politică, dar a redevenit una după venirea la putere a lui Putin. 
 
Aţi spune că este acesta un simptom legat de ce se întâmplă în Rusia în zilele noastre, luând în 
calcul aplecarea regimurilor autoritariste spre manipularea ideologică a istoriei? 
 
Într-un anume sens. Putin e un personaj antrenat în tehnicile KGB-ului, aşa că a făcut ce a 
învăţat. Gândeşte ca un om al regimului totalitar, ca un ofiţer KGB, ceea ce şi este. Nu spun că 
este acelaşi lucru ca acum 30 sau 40 de ani, Rusia nu mai e aceeaşi. Dar Putin restabileşte 
reperele unei istorii naţionale care pune victoria din războiul patriotic din 1945 în centrul 
discursului propagandistic. 
 
În anii ‘90, nu exista nici măcar preocuparea de a fabrica un discurs. Nu se discuta despre 
masacrul de la Katin sau despre pactul din 1939 sau despre 1945, dar senzaţia mea a fost în 
permanenţă că nu era vorba de o ocultare a trecutului, ci de o lipsă de interes, de miză. 
Trecutul nu mai era învestit cu acea valenţă propagandistică şi de control de dinainte şi de 
după. Sunt convinsă că am fost lăsată să lucrez în arhive pentru că nimănui nu-i păsa, de fapt, 
de ce făceam. 

Cu alte cuvinte, în anii ‘90, politicienii ruşi au abandonat propaganda sovietică şi nu au pus 
nimic în loc? 

Exact, nimic. Şi e păcat, e o tragedie a Rusiei. Pentru că, trebuie spus, orice naţiune are nevoie 
de momente-reper, de teme care să inspire şi să dea curaj şi demnitate. Nu poţi exista ca popor 
plângându-te în permanenţă de neajunsurile propriei tale istorii, trebuie să găseşti momente de 
celebrare. De pildă, Rusia a inventat forma modernă de disidenţă, de apărare a drepturilor 
omului şi putea să recupereze acest moment ca un motiv de mândrie naţională. 

Puteţi să explicaţi? 

Mă refer la mişcarea modernă pentru drepturile omului, constituită pornind de la grupuri mici 
de oameni care au contactat organizaţiile internaţionale, cerându-le să facă presiuni asupra 
guvernului sovietic pentru ca acesta să se supună tratatelor la care aderase. Procedeul a fost o 
inovaţie a disidenţilor ruşi din anii ‘60 şi ‘70. Într-o societate totalitară, ai foarte puţine mijloace 
de protest, dar disidenţii ruşi au meritul de a-l fi inventat pe acesta: au ridicat protestul la nivel 
internaţional, au vorbit despre drepturile universale ale omului, au rămas în contact cu Radio 
Libertatea, cu Radio Europa Liberă. Modelul a fost apoi preluat de polonezi, de cehi. 

Ceea ce spuneţi este cu atât mai interesant cu cât Rusia este percepută de vreo două sute de 
ani – deci nu numai de la instalarea Sovietelor – ca refuzată de democraţie. Mă gândesc, de 
pildă, la Scrisorile din Rusia ale lui Custine, scrise la începutul secolului XIX. 



Istoria Rusiei e plină de momente de despotism, totalitarism, autocraţie, fără îndoială. Cu atât 
mai important ar fi fost ca istoria oficială să recupereze acest moment luminos al mişcării 
pentru drepturile omului şi să-l transforme într-un reper. În anii ‘90, ruşii au traversat o criză 
identitară, au simţit că, odată cu destrămarea URSS, nu mai au repere, nu mai au motive de 
mândrie. Exista atunci posibilitatea de a reconstrui identitatea naţională rusă, pornind de la 
momentul disidenţelor, iar Putin a ratat-o. 

Probabil că intenţionat, nu-i aşa? 

Sigur că un om cu educaţia şi formaţia lui Putin nu putea să recupereze în sensul acesta 
mişcarea lui Saharov sau pe Soljeniţîn. Ceea ce se întâmplă în Rusia astăzi nu este însă nici o 
recuperare făţişă a discursului de tip marxist sau bolşevic – există, fireşte, întotdeauna 
nostalgici care cântă vechiul imn sovietic, poartă uniforme şi decoraţii şi ies la paradă defilând 
cu steaguri roşii, dar discursul oficial nu mizează pe vechile teme, ci pe o variantă mai 
naţionalistă a mândriei ruseşti. E un procedeu mai subtil decât recursul la vechea propagandă. 
 
Cum aţi trăit, la nivel personal, această experienţă, învecinarea cu expresia documentară a 
unui rău fundamental, cum a fost Gulagul? 

A fost o experienţă foarte instructivă, pentru că-ţi dă o perspectivă diferită asupra stării noastre 
actuale. Cu toţii ne plângem de greutăţile vremurilor noastre, de economie, guverne etc., dar, 
pe de altă parte, noi suntem extrem de norocoşi, istoric vorbind. De aceea, privirea asupra 
trecutului îţi dă o măsură mai exactă asupra stării noastre actuale, care nu e atât de rea cum ne 
închipuim, în comparaţie cu experienţa Gulagului sau a Holocaustului. 

Interviu cu ANNE APPLEBAUM, jurnalistă şi scriitoare distinsă cu Premiul Pulitzer, autoare a 
volumului Gulagul - o istorie, realizat si tradus de RALUCA ALEXANDRESCU din limba engleza. 

http://www.revista22.ro/articol.php?id=12357  

 
România liberă – 7 decembrie 2011 
Rusia, pe locul 10 pe lista de interese a SUA 
 
Scriitoarea şi jurnalista americană Anne Applebaum a venit în România pentru a-şi lansa 
volumul „Gulag. O istorie", apărut la Editura Humanitas şi premiat cu Pulitzer în 2004. Bună 
cunoscătoare a spaţiului est-european, mai cu seamă că acum locuieşte la Varşovia, unde este 
căsătorită cu ministrul de Externe al Poloniei, Applebaum se miră că românii sunt nostalgici 
după regimul comunist, dar are câteva explicaţii în acest sens.  Publicista americană nu crede că 
Vladimir Putin ar putea reînvia URSS şi vorbeşte chiar despre dezinteresul SUA în ceea ce 
priveşte Rusia:  

„Pe o listă de priorităţi americane, Rusia se află pe undeva pe locul zece - după criza mondială, 
zona euro, China, Iran, Irak, Afganistan etc., iar abia după încă vreo patru vine şi Rusia". 

http://www.revista22.ro/articol.php?id=12357


De-a lungul anilor au fost produse mii de cărţi şi de filme despre Holocaust, dar foarte puţine 
despre gulag. Cum se poate explica acest dezechilibru? 

A.A.: Până de curând era dificil să scrii despre gulag. Nu au existat arhive accesibile, nu existau 
fotografii. De fapt, fotografii nu există nici acum, pentru că nu au fost făcute. Până la prăbuşirea 
Uniunii Sovietice nu a existat practic nici o posibilitate să scrii o carte de istorie bună despre 
gulag, iar aceasta este o bună parte a explicaţiei. 

Pe de altă parte, este de asemenea adevărat că Istoria este scrisă de învingători şi că Stalin a 
fost unul din câştigătorii celui de-al doilea război mondial, într-o alianţă cu puterile occidentale. 
Ca atare, oamenii au fost mai puţin interesaţi în cercetarea sistemului stalinist decât în 
investigarea sistemului nazist, care tocmai fusese înfrânt. 

Forţele britanice şi americane au ajuns la lagărele de concentrare ale lui Hitler, le-au deschis şi 
au făcut fotografii. Or, lagărele lui Stalin nu au fost deschise niciodată şi nu s-a făcut nici o 
fotografie. Aceasta este o altă parte a explicaţiei. 

 CV ANNE APPLEBAUM 

47 de ani, a scris în publicaţii importante precum The Spectator, Daily Telegraph, Sunday 
Telegraph, Washington Post şi The Economist. A publicat articole şi în New York Review of 
Books, Foreign Affairs şi Wall Street Journal. A studiat la Yale şi la London School of Economics, 
specializându-se în istorie şi în relaţii internaţionale. Cele mai importante cărţi: „Between East 
and West" şi „Gulag. A History". Pentru impresionantul volum despre gulag a fost distinsă în 
2004 cu prestigiosul Premiu Pulitzer, acordat în fiecare an celor mai buni ziarişti, scriitori şi 
compozitori americani. 

http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/rusia-pe-locul-10-pe-lista-de-interese-a-sua-
247018.html  
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