
Programul lansărilor Humanitas la Gaudeamus 2011, 23–27 noiembrie 

SÂMBĂTĂ, 26 NOIEMBRIE 

11.30 
Sesiune de autografe Gabriel Liiceanu în standul Institutului Francez  
La porte interdite par Gabriel Liiceanu 

11.30 
Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej de Cristian Vasile 
Vor vorbi: Cristian Vasile, Cristian Bogdan Iacob, Cătălin Strat 

12.00 
Eveniment Neagu Djuvara  
Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă  
Tochomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti, ediţie 
adăugită  
Vor vorbi: Neagu Djuvara, Ştefan Andreescu 

12.30 
Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950 de Lucian Boia 
Vor vorbi: Lucian Boia, Florin Ţurcanu, Sorin Lavric, Gabriel Liiceanu 

13.00 
Eveniment Mircea Cărtărescu 
Eminescu. Visul chimeric 
Mihai Eminescu, Vis. 31 de poeme necunoscute, reconstituite şi autonomizate de Petru Creţia, 
alese și prezentate de Mircea Cărtărescu, în rostirea lui Marcel Iureş. Ilustraţii de Tudor 
Jebeleanu. Album editat de Casa Radio. 
Vor vorbi: Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Tudor Jebeleanu, Lidia Bodea 

13.30 
Seria de autor Herta Müller 
Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică (eseuri)  
Vor vorbi: Alex Al. Şahighian, Sorin Lavric, Denisa Comănescu 

14.00 
Faţă către faţă de Andrei Pleşu 
Vor vorbi: Andrei Pleşu, Dan C. Mihăilescu 

14.30 

Cioran, Despre Franţa şi Îndreptar pătimaş II 
Vor vorbi: Dan C. Mihăilescu, Cristian Mureşan, Didier Dutour, Gabriel Liiceanu 
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15.00 
Eveniment Humanitas Multimedia 
Grigore Leşe, ...de dragoste, de război, de moarte, de unul singur 
Vor vorbi: Grigore Leşe, Andrei Pleşu, Vlad Zografi 

15.30 
Toamna decanei. Convorbiri cu Antoaneta Ralian de Radu Paraschivescu 
Vor vorbi: Antoaneta Ralian, Radu Paraschivescu, Gabriel Liiceanu 

16.00 
Colecţia „Raftul Denisei“ 
Daniel Stein, traducător de Ludmila Uliţkaia 
Un bărbat intră în cameră de Nicole Krauss 
Vor vorbi: Cezar Paul Bădescu, Simona Sora, Mihaela Frank, Radu Paraschivescu, Denisa 
Comănescu 

16.30 
Oare chiar m-am întors de la Athos? de Dan C. Mihăilescu 
Vor vorbi: Dan C. Mihăilescu, Horia-Roman Patapievici 

Lansarea volumelor publicate în seria Premiul Milan Kundera 
17.00 
Jurnalul unui cititor de Gabriel Brebenar 
Vor vorbi: Gabriel Brebenar, Dan C. Mihăilescu, Gabriel Liiceanu 
17.15 
Scrisori de dragoste către o prinţesă chineză de Matei Vişniec 
Vor vorbi: Matei Vişniec, Radu Paraschivescu, Lidia Bodea 
17.30 
Fanaticii. Portretele a zece oameni cu vocaţie de Vlad Mixich 
Vor vorbi: Vlad Mixich, Cristian Pantazi, Radu Paraschivescu 
17.45 
Ocarina de lut de Mihai Cantuniari 
Singurătatea lui Adam. Despre neîmplinire și alte regrete de Claudiu Soare 
Vor vorbi: Lidia Bodea, Radu Paraschivescu 

18.00 
Seria de autor Amos Oz 
Odihnă desăvârșită 
Cum să lecuiești un fanatic 
Vor vorbi: Ioana Pârvulescu, Andrei Oișteanu, Denisa Comănescu 

18.30 
Contorsionista de T.O. Bobe 
Vor vorbi: T.O. Bobe, Mircea Cărtărescu, Lidia Bodea 

http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/de-dragoste-de-r%C4%83zboi-de-moarte-de-unul-singur�
http://www.humanitas.ro/humanitas/toamna-decanei�
http://www.humanitas.ro/humanitas-fiction/daniel-stein-traduc%C4%83tor�
http://www.humanitas.ro/humanitas-fiction/un-b%C4%83rbat-intr%C4%83-%C3%AEn-camer%C4%83�
http://www.humanitas.ro/humanitas/oare-chiar-m-am-%C3%AEntors-de-la-athos�
http://www.humanitas.ro/humanitas/jurnalul-unui-cititor�
http://www.humanitas.ro/humanitas/scrisori-de-dragoste-c%C4%83tre-o-prin%C5%A3es%C4%83-chinez%C4%83�
http://www.humanitas.ro/humanitas/fanaticii-portretele-a-zece-oameni-cu-voca%C5%A3ie�
http://www.humanitas.ro/humanitas/singur%C4%83tatea-lui-adam�
http://www.humanitas.ro/humanitas-fiction/odihna-des%C4%83v%C3%A2r%C5%9Fit%C4%83�
http://www.humanitas.ro/humanitas-fiction/cum-s%C4%83-lecuie%C5%9Fti-un-fanatic�
http://www.humanitas.ro/humanitas/contorsionista�


Hydepark – 21 noiembrie 2011 
Stalinismul cultural sub microscop: o excelenta carte de Cristian Vasile 
 
Am anticipat încă de anul trecut faptul că un cercetător tenace precum Cristian Vasile va stărui 
asupra unui subiect atât de fascinant şi sensibil deopotrivă, precum politicile culturale 
comuniste. 
 
Cu aceeaşi minuţiozitate critică şi respect plin de discernământ pentru documente, dovedite şi 
în cărţile sale anterioare, Cristian Vasile explorează in noua sa lucrare, Politicile culturale 
comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, viaţa intelectuală din România anilor 1950 şi 
1960, un mediu aflat sub presiunile covârşitoare ale ideologicului, ale unui marxism-leninism 
fosilizat, oscilând între cedare, ambiguitate şi – mai rar – rezistenţă. Public aici prefata pe care 
am scris-o pentru aceasta remarcabila contributie la intelegerea mecanismelor controlului, 
represiunii, cooptarii si suprevegherii ideologice  
 
Parcursul autonom al lui Gheorghiu-Dej et comp. după 1960, refuzul hruşciovismului politic şi 
ideologic, deci al destalinizării, se reflectă şi asupra politicilor culturale. Este vorba de fapt 
despre o evoluţie spre stalinismul naţional, nu către fie şi o modestă liberalizare de orientare 
reformistă (în termenii epocii: revizionistă). În realitate, viaţa artistică şi intelectuală nu 
cunoaşte o adevărată despărţire de veneratul principiu al "partinităţii“, iar destalinizarea 
veritabilă se amână, fiind blocată în universul imposturii, al iluziilor şi al ficţiunilor patriotarde. 
Direcţia de Propagandă şi Cultură a CC al PMR, dirijată de satrapul en titre Leonte Răutu, 
secundat de un întreg aparat de culturnici zeloşi, şefi de secţie, adjuncţi de şefi de secţie, şefi de 
sector, instructori, continuă să exercite un control absolut în viaţa intelectuală a ţării. "Vigilenţa 
revolutionară“ şi controlul de partid asupra vieţii spiritului rămâneau principii sacrosancte.  
 
Am anticipat încă de anul trecut faptul că un cercetător tenace precum Cristian Vasile va stărui 
asupra unui subiect atât de fascinant şi sensibil deopotrivă, precum politicile culturale 
comuniste. În toamna lui 2010 a văzut lumina tiparului un volum remarcabil – Literatura şi 
artele în România comunistă, 1948–1953 –, publicat tot la editura Humanitas. Nu insist asupra 
ecourilor critice favorabile, ci afirm doar că lucrarea va fi un punct de reper pentru viitoare 
demersuri istoriografice de investigare a jdanovismului cultural dezlănţuit, perioada celui mai 
devastator, virulent şi primitiv "realism socialist“ din cultura română.  
 
Peste câţiva ani sper ca autorul acestei cărţi să definitiveze şi studiul său despre viaţa 
intelectuală şi artistică în vremea regimului Ceauşescu. El preia cu folos şi în mod critic 
acumulările istoriografice de până acum; aparent, prin tot ceea ce face, Cristian Vasile 
contrazice teoria adamismului românesc, evocată şi de Emil Cioran. Este într-adevăr o 
performanţă ca, la doar 35–36 de ani, să publici şi să editezi şapte cărţi, toate la edituri 
prestigioase şi apreciate de comunitatea academică din care faci parte. De fapt, nu atât 
numărul contează, cât discernământul în ceea ce priveşte interpretarea documentelor istorice, 
respectul statornic pentru fapte şi seriozitatea cu care îţi alegi şi tratezi temele în cazul unei 
lucrări ştiinţifice. Cristian Vasile este istoric, nu procuror, ceea ce nu-l împiedică să rămână un 
cercetător atent la implicaţiile morale ale subiectelor tratate.  
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Obiectivitatea, în cazul unui veritabil istoric, este tocmai această respingere a apriorismelor 
partizane, capacitatea argumentării raţionale, ştiinţa de a lumina relaţiile adeseori 
deconcertante dintre destinele individuale şi constrângerile istorice. În final, cititorul înţelege 
cum a fost posibilă înregimentarea culturală, care au fost priorităţile reale, cine, de ce şi când a 
luat deciziile strategice în urma carora viaţa spirituală din România a fost mutilată în chip 
sistematic, cu efecte care se fac simţite până în zilele noastre.  
 
Nu era o noutate faptul că istoricul Cristian Vasile a studiat şi cunoaşte foarte bine organizarea 
şi funcţionarea Secţiei de Propagandă şi Agitaţie (mai târziu – Direcţia de Propagandă şi 
Cultură), realitate care se vădeşte încă din primul capitol. Însă, după ştiinţa mea, această carte 
ne mai oferă şi altceva la fel de semnificativ; spre exemplu, o primă dare de seamă bine 
documentată asupra organizării financiare a culturii române în anii 1950 şi 1960, ilustrată cu 
tabele, calcule şi cifre pline de acurateţe. Autorul recurge la o analiză comparativă a bugetelor 
culturii şi insistă asupra alocărilor bugetare pentru diverse segmente din domeniul culturii, 
ştiinţei şi educaţiei. Pare o discuţie tehnică şi aridă, însă ea era absolut necesară. Pentru că, 
trebuie spus, sfârşitul comunismului s-a produs şi ca urmare a unui eşec economic de proporţii, 
iar penuria din anii 1980 s-a vădit şi (sau mai ales) la nivelul instituţiilor cultural-artistice, al 
calitaţii hârtiei tipografice etc. De altfel, în 2006 am ţinut neapărat să avem în Comisia 
Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România un expert în istoria economică. 
(Recent, un istoric pe care altminteri îl preţuiesc, specializat şi în tratarea aspectelor economice, 
a afirmat că cele 45 de pagini ale Raportului final dedicate problematicii economice sunt 
insuficiente, însă a ignorat atât obiectivele limitate ale mandatului acordat Comisiei, cât şi 
faptul că iniţial eu şi colegii mei aveam în minte ca întregul document să să se întindă pe doar 
60–100 de pagini!). Cristian Vasile demonstrează în mod convingător în carte că nici măcar 
pretenţia regimului comunist de a fi alocat sume considerabil mai mari pentru domeniul 
cultural-artistic, ştiinţific şi educaţional, în raport cu guvernările de dinainte de 1944, nu se 
susţine.Acest lucru mi se pare cu deosebire important acum, când unii se obstinează să afirme 
că, de fapt, comunismul din România ar fi însemnat o modernizare în varii planuri, inclusiv acela 
cultural.  
 
Folosind inclusiv multe documente inedite, autorul dedică pagini absolut necesare privind 
sistemul editorial, controlul asupra literaturii (amintindu-ne de instructorii mereu la pândă ai 
Secţiei de Ştiinţă şi Cultură, care ulterior s-au transformat în respectabili profesori de estetică şi 
editori harnici ai lui Marx, Engels şi Lenin), artele plastice şi obiectivele ideologice în domeniul 
teatral. M-aş opri mai mult asupra cinematografiei, căreia autorul i-a consacrat un consistent 
capitol (ascensiunea Licăi Gheorghiu, fiica favorită a dictatorului, ca vedetă de film, beneficiază 
de o atenţie specială, cum se şi impunea). După părerea mea, Cristian Vasile surprinde 
impecabil creşterea influenţei lui Nicolae Ceauşescu la începutul deceniului şapte în ceea ce 
priveşte numirile în funcţii din zone ideologice sensibile, inclusiv Direcţia cinematografiei din 
Ministerul Învăţământului şi Culturii (ulterior, Consiliul Cinematografiei). Cum am subliniat şi eu 
cu alte ocazii, înainte de martie 1965, ca membru al Biroului Politic şi secretar al CC al PMR, N. 
Ceauşescu fusese un instrument obsecvios al ordinelor lui Gheorghiu-Dej şi participase din plin 
la construirea cultului acestuia.  



A adulat-o şi el pe Lica Gheorghiu ca vedetă de film, expertă în, spre a repeta sintagma 
preferată a lui Mihnea Gheorghiu, "jocul interiorizat“. Potrivit unei glume răspândite în epocă, 
Lica Gheorghiu nu avea nevoie să fie talentată, ci era de ajuns să fie tare în tată. Diverşi şefi ai 
Secţiilor ideologice din cadrul CC al PMR – precum Constanţa Elena Beşcu – aveau grijă să se 
transforme la timp în "impresari“ ideologici eficienţi, contribuind la impunerea Licăi în distribuţii 
ce includeau actori reputaţi. Iar un Eugen Barbu scria scenarii pentru filme gen Procesul alb, 
bazat pe romanul său Şoseaua Nordului, în care Lica Gheorghiu era distribuită pentru 
principalul rol feminin, iar fiica ei cea mai mică, Mândra, urma să-şi pornească, la rândul ei, 
cariera artistică. Evident, ascensiunea de vedete de film a celor două se încheia odată cu 
decesul lui Gheorghiu-Dej în martie 1965. În ceea ce îl priveşte pe Eugen Barbu, acesta a ştiut 
să-şi transfere rapid admiraţia către noul lider, devenind unul dintre cei mai activi promotori ai 
cultului personalităţii şi al naţionalismului de parada instrumentat de aparatele ideologice ale 
PCR.  
 
Cred că, prin volumul Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, Cristian 
Vasile a reuşit să ne ofere o sinteză bine documentată şi temeinică, un amestec de istorie a 
culturii, istorie politică şi literară, care îl impune pe autor printre cei mai prolifici şi credibili 
cercetători ai comunismului românesc din generaţia sa.  
 
Wahington DC, 7 august 2011 
 
Lansarea volumului va avea loc la Targul Gaudeamus, sambata 26 noiembrie, la ora 11:30. 
 
http://hydepark.ro/articol/articol/stalinismul-cultural-sub-microscop-o-excelenta-carte-de-
cristian-vasile-185.html  
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