
Revista 22  –  14 iunie 2011 
Conferinţa Viaţa, moartea şi viaţa de apoi a comunismului românesc  
 
Marţi, 21 iunie, ora 17.30, la sediul IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc) str. Alecu Russo, nr.13-19, et. 5, ap. 11, sector 2 Bucureşti, lângă 
Piaţa Spaniei, Bulevardul Dacia, va avea loc conferinţa Viaţa, moartea şi viaţa de apoi a 
comunismului românesc susţinută de Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu (University of Maryland).  

Motto: “A faith is not acquired by reasoning. One does not fall in love with a woman, or enter 
the womb of a church, as a result of logical persuasion. Reason may defend an act of faith--but 
only after the act has been committed, and the man committed to this act. Persuasion may play 
a part in a mans conversion, but only the part of bringing to its full and conscious climax a 
process which has been maturing in regions where no persuasion can penetrate. A faith is not 
acquired, it grows like a tree. ... Devotion to pure Utopia, and revolt against a polluted society, 
are thus the two poles which provide the tension of all militant creeds.” (Arthur Koestler, The 
God that Failed) 

Rezumat: Comunismul a fost o expresie codificată ideologic a resentimentului, a fost un 
fundamentalism politic modern, un angajament într-un proiect istoric absolut. În cazul 
României, proiectul totalitar şi-a accentuat nocivitatea şi din cauza incapacităţii comuniştilor 
locali de a-şi depăşi pe deplin genealogia de paria. Acest complex s-a manifestat nu doar prin 
preocuparea obstinată a liderilor P.C.R. de a cosmetiza istoria partidului şi de a-i camufla 
statutul originar de sucursală kominternistă, în contra intereselor naţionale, ci şi la nivel mai 
general, prin obsesia fără limite pentru identitate naţională şi predestinare istorică în rândurile 
intelighenţiei româneşti, fie ea comunistă, noncomunistă sau anticomunistă. Aşadar, viaţa, 
moartea şi viaţa de apoi a comunismului românesc nu pot fi înţelese decât  printr-o descifrare 
atentă a modului în care identitatea partidului leninist s-a construit şi a fost reinventată 
raportat la istoria naţională în cadrul proiectului radical şi imperativelor atotcuprinzătoare ale 
stalinismului. 

http://www.revista22.ro/articol-10756.html  

 
Hotnews – 20 iunie 201 
Conferinţa "Viaţa, moartea şi viaţa de apoi a comunismului românesc"  
 
IICCMER organizează conferinţa Viaţa, moartea şi viaţa de apoi a comunismului românesc, 
susţinută de Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu (University of Maryland). Evenimentul se va 
desfăţura marţi, 21 iunie, ora 17.30, la sediul IICCMER (Institutul de Invstigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc)  Str. Alecu Russo, nr.13-19, et. 5, ap. 11, sector 2 
bucureşti, lângă Piaţa Spaniei, Bulevardul Dacia. 
 
Tema conferintei: 

http://www.revista22.ro/articol-10756.html
http://www.revista22.ro/articol-10756.html


"Comunismul a fost o expresie codificată ideologic a resentimentului, a fost un fundamentalism 
politic modern, un angajament într-un proiect istoric absolut. În cazul României, proiectul 
totalitar şi-a accentuat nocivitatea şi din cauza incapacităţii comuniştilor locali de a-şi depăşi pe 
deplin genealogia de paria. Acest complex s-a manifestat nu doar prin preocuparea obstinată a 
liderilor P.C.R. de a cosmetiza istoria partidului şi de a-i camufla statutul originar de sucursală 
kominternistă, în contra intereselor naţionale, ci şi la nivel mai general, prin obsesia fără limite 
pentru identitate naţională şi predestinare istorică în rândurile intelighenţiei româneşti, fie ea 
comunistă, noncomunistă sau anticomunistă. Aşadar, viaţa, moartea şi viaţa de apoi a 
comunismului românesc nu pot fi înţelese decât  printr-o descifrare atentă a modului în care 
identitatea partidului leninist s-a construit şi a fost reinventată raportat la istoria naţională în 
cadrul proiectului radical şi imperativelor atotcuprinzătoare ale stalinismului."  
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-8952301-conferinta-viata-moartea-viata-apoi-
comunismului-romnesc.htm  
 
 
Antena 1 – 21 iunie 201 
Conferinta: "Viata, moartea si viata de apoi a comunismului romanesc" 

IICCMER organizeaza conferinta “Viata, moartea si viata de apoi a comunismului romanesc”, 
sustinuta de Prof. Dr. Vladimir Tismaneanu (University of Maryland). Evenimentul se va 
desfatura marti, 21 iunie, ora 17.30, la sediul IICCMER (Institutul de Invstigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc) Str. Alecu Russo, nr.13-19, et. 5, ap. 11, sector 2 
bucuresti, langa Piata Spaniei, Bulevardul Dacia. 

Tema conferintei: "Comunismul a fost o expresie codificata ideologic a resentimentului, a fost 
un fundamentalism politic modern, un angajament intr-un proiect istoric absolut. In cazul 
Romaniei, proiectul totalitar si-a accentuat nocivitatea si din cauza incapacitatii comunistilor 
locali de a-si depasi pe deplin genealogia de paria. Acest complex s-a manifestat nu doar prin 
preocuparea obstinata a liderilor P.C.R. de a cosmetiza istoria partidului si de a-i camufla 
statutul originar de sucursala kominternista, in contra intereselor nationale, ci si la nivel mai 
general, prin obsesia fara limite pentru identitate nationala si predestinare istorica in randurile 
intelighentiei romanesti, fie ea comunista, noncomunista sau anticomunista. Asadar, viata, 
moartea si viata de apoi a comunismului romanesc nu pot fi intelese decat printr-o descifrare 
atenta a modului in care identitatea partidului leninist s-a construit si a fost reinventata 
raportat la istoria nationala in cadrul proiectului radical si imperativelor atotcuprinzatoare ale 
stalinismului." 

http://www2.antena1.ro/timp-liber/evenimente/conferinta-viata-moartea-si-viata-de-apoi-a-
comunismului-romanesc-158159.html  
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