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DE VORBĂ CU

doru braia

Doru Braia la programul de televiziune “TALK ȘOC”.
Foto: © Doru Braia.

Silvia Constantinescu: Ne cunoaștem de
aproape 50 de ani. Ne-am cunoscut prin
colega mea de școală Ioana Economu, cu
care tu te înrudeai prin alianță; tu aveai
13-14 ani, cred.
Ne-am revăzut de curând la București.
Doresc să avem o "discuție" despre evoluția României în ultimii 20 de ani, despre exilul tău și întoarcerea în România,
despre poziția ziaristului în societate, etc.
Te rog însă să începem prin a te prezenta
tu însuți cititorilor publicației CURIERUL ROMÂNESC.
Cine ești Doru Braia? Ce vârstă ai, ce
studii ai? Ce-ți place să citești? Ce muzică îți place să asculți? Vorbește, evident,
și de familia ta.
Doru Braia: De atât de mult timp ne
cunoaștem?!... Oare de ce s-o măsura
bătrânețea în ani?! Parcă te-aș fi cunoscut

anul trecut... Îmi ceri să mă prezint. Adică, îmi "forțezi mâna", cum s-ar spune, și
mă obligi să uit de modestie!
Pentru că, la 63 de ani, dacă încerci să te
mai arăți modest, riști să fi considerat un
prostănac trecut prin viață cam degeaba,
fără nici o urmă în traiectoria ta, ceea ce
nu mi-ar conveni, desigur!
Așadar, sunt, în primul rând, un român
dintre aceia, zic eu, cu demnitate, care nu
acceptă compromisuri ce-i strivesc principiile și care s-a obișnuit de timpuriu să
spună NU. Oricui, oricând și în orice
situație! Plătind, de bună seamă, și prețul
pentru aceasta: limitarea posibilității unor
studii temeinice (după liceu, terminat ca
vai de mama lui, nu am mai fost primit
nicăieri), anchete ale Securității comuniste (ținut în arest 2 ani și 7 luni, sub stupida acuzație de "spionaj"), pus numai la

munci de necalificat și, în 1978, dat afără
din țara în care m-am născut și pe care nam vrut s-o părăsesc niciodată. Securiștii
și-o doreau numai a "Lor", și-și băteau
joc în voie de un popor întreg...
Preocupări mondene nu am avut niciodată, iar bagajul meu cultural, fac constatarea, este diferit de cel al majorității colegilor mei de generație. M-a atras mai
mult literatura politico-socială și muzica
de felul aceleia "gustate" cu vreun secol
și ceva în urmă.
Din trei căsătorii (cu niște soții eroine!),
m-am ales cu un fiu. Mihai are acum 32
de ani și, de câțiva ani, a ales calea călugăriei. Zic că este mai bine, decât să fi
hălăduit prin cluburi și discoteci, îmbibat
de droguri și alcool, după cum văd că ar
fi "trendy" în zilele noastre...
(Continuare în pag. 2.)

