
 

Prefață 

Accentul pe Istorie se întoarce! 

Pe vremuri, nu foarte îndepărtate, 

producătorii de la Hollywood găsiseră o rețetă 

benefică, dacă un personaj avea succes într-un 

film, eroul apărea neapărat într-o peliculă 

ulterioară, continuând firul acțiunii. Titlul era, 

evident, „Întoarcerea lui ...” și urma numele 

popularului erou.  

De data asta, avem „Întoarcerea Accentului pe 

Istorie” sau „Accentul pe Istorie II”, cartea 

Mihaelei Simina. Urmând succesul primului 

„Accent”, era de așteptat să vină și al doilea. 

De ce un succes? Pentru demonstrația reușită 

în primul volum și continuată în cel secund, că 

Istoria poate fi spusă foarte bine și prizată în 

doze mici! Cititorii sunt obișnuiți când aud de 

carte istorică să se gândească pe loc la tomuri de 

sute de pagini, în scoarțe tari, intimidante, care 

te privesc de sus. Sunt istorii ale națiunilor, ale 

războaielor, ale titanilor. Mari conducători, mari 

oameni de stat, mari evenimente. 

Dar poate fi și altfel. Mari oameni, nu neapărat 

de stat, dar care au influențat lumea, chiar și prin 

întâmplări mici. Un tablou, o invenție, o bluză, un 

fel de mâncare, o întâlnire, o discuție, o idee, 

toate au construit lumea prezentului pe care îl 

trăim. Și altul nu există. 
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Sunt picăturile în număr infinit ce alcătuiesc 

râul Istoriei, pentru că totul curge, nu-i așa? 

Acestea sunt accentele Mihaelei Simina, însă în 

număr finit, pe cât au fost ele spuse la radio RFI, 

cele din primul volum, sau publicate în Revista 

Dilema, cele din al doilea. 

De ce mai este un succes? Pentru că, fiind în 

doze mici, creează dependență față de istorie. 

Niciodată, un singur episod  nu te satură.  Ai aflat 

cum a fost pictată celebra pânză La blouse 

roumaine, sigur că vei dori să știi cum făcea 

Thomas Jefferson înghețată la reședința sa din 

Monticello, Virginia. Te-ai lămurit de ce a fost 

Albert Einstein atât de preocupat de construirea 

bombei atomice, atunci nu te vei opri până nu vei 

citi despre bătălia din bucătărie dintre Richard 

Nixon și Nikita Hrușciov, în plin Război Rece. Și 

nu numai atât! 

Cine s-a ocupat de făcutul berii în casă! Și de la 

bere, normal la fotbal! Te-ai gândi că ambele sunt 

preocupări preponderent masculine, dar nici pe 

departe, pentru că femeile au avut mult timp, 

privilegiul de a face bere de casă! Surprinzător, 

nu! 

Istoria este, de fapt, surprinzătoare. Trebuie 

numai să știi să cauți și să știi să o povestești. 

Pentru că fiind o poveste a poveștilor  Istoria are 

nevoie de povestitori pasionați. 

Volumul II al Accentelor are povești din toate 

epocile, de pe toate continentele. Vreți accente 

despre bijuteriile faimoase ale Mariei Antoaneta 

sau ale ultimului Țar, le aflați imediat, vreți 

accente pe tradiții, sunt la îndemână, vreți 

accente ale istorie naționale, imediat! Misterele 
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Revoluției din 1989, în România? Un subiect care 

de 30 de ani este întors pe toate fețele și după 

aceea luat din nou de la început? Citiți scrisorile 

românilor, cetățeni obișnuiți, către Radio Europa 

Liberă. Viața lor, descrisă în câteva fraze simple, 

realitățile cu care se confruntau, lămuresc orice 

mister! 

Trebuie numai să știi unde să cauți ca să 

găsești piesa ce completează întregul. Ceea ce 

fiecare dintre „accente” face în felul său. Poate că 

în volumele impresionante de sinteze istorice, 

asemenea episoade nu își găsesc locul. Dar fără 

ele, imaginea nu are definiția cea mai bună. 

Detaliile fac diferența și produc, de multe ori, 

masa critică în marile schimbări. 

Accentele sunt doar accente, nici cuvinte, nici 

fraze. Dar fără accente, cine ar mai înțelege ceva 

din înșiruirea de vorbe a unei pagini, a unei 

cărți? Pentru că un singur accent schimbă sensul 

unui cuvânt sau punctează de ce o idee este mai 

importantă decât alta. 

Așa că luați în serios „accentele” Mihaelei 

Simina, mai ales că sunt la al doilea volum. Și, 

atenție, după cum o spune, autoarea, Istoria nu se 

termină niciodată. Ceea ce, pe cale de consecință, 

înseamnă că nici „Accentele” nu se termină cu 

acest volum. Este o veste bună, mai ales în aceste 

vremuri, când întreaga lume are nevoie de multe 

vești bune. 
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