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Ziua de Constanta, 31.10.2013
Lansare de carte la Constanţa Tismăneanu - „Crimele împotriva
umanităţii sunt imprescriptibile”
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/lansare-de-carte-la-constanta-tismaneanu-crimeleimpotriva-umanitatii-sunt-imprescriptibile-474746.html

Vladimir Tismăneanu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland, Washington D.C., şi-a lansat, ieri,
la Constanţa, în premieră, cartea „Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX” (Ed.
Humanitas). Evenimentul a avut loc în Sala Senatului a Universităţii Ovidius Constanţa şi s-a derulat sub egida
Uniunii Scriitorilor - Filiala Dobrogea. De asemenea, Tismăneanu a susţinut, cu această ocazie, conferinţa
„Despre Răul radical: comunism, fascism şi lecţiile secolului XX”.
Numit de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici unul dintre marii intelectuali critici ai Europei de Est şi ai Europei
Centrale, Vladimir Tismăneanu a declarat că a scris cartea mai sus menţionată inspirat de Albert Camus.
„Cartea nu are ca pretenţie o comparaţie între comunism şi fascism”, a declarat Tismăneanu, volumul
reprezentând însă, aşa cum a menţionat autorul, o pledoarie pentru o regândire morală a ceea ce s-a petrecut
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în secolul XX. „Sunt absolut convins că nazismul a fost abominaţiunea absolută. La fel a fost însă şi
comunismul”, este de părere Vladimir Tismăneanu.

Întrebat dacă, în cei peste 20 de ani scurşi de la Revoluţia din decembrie 1989, România a evoluat mai mult
spre Europa Centrală, spre Balcani sau spre Rusia, Vladimir Tismăneanu a răspuns: „Este o şansă a României
faptul că este în Uniunea Europeană, dar este o neşansă că există tot felul de zăpăciţi care nu înţeleg asta”.
Aşadar, spre Europa Centrală să fi evoluat, în aceşti ani, România?!?
Nu mai puţin important, întrebat de ce nu există un proces Nurnberg al comunismului, autorul cărţii „Diavolul
în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX” a declarat că el personal a susţinut mereu că un
astfel de proces trebuia să existe, dar că cei care ar trebui să fie întrebaţi sunt polonezii, cehii şi deopotrivă
românii. „Crimele împotriva umanităţii sunt imprescriptibile”, a subliniat Tismăneanu.
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Amintim că Vladimir Tismăneanu a fost preşedintele Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România. De altfel, raportul privind condamnarea comunismului a rămas, în mentalul colectiv,
cu numele „Raportul Tismăneanu”. În opinia lui Florin Anghel, conf. univ. dr. la Universitatea Ovidius, prezent
ieri la eveniment, acest raport reprezintă „documentul care a încercat să restabilească, din punct de vedere
moral, binele şi răul într-o societate care şi astăzi îşi caută direcţiile”.

Replica, 31.10.2013
Regimurile totalitare, analizate la Universitatea "Ovidius"
"Diavolul în istorie", în viziunea lui Vladimir Tismăneanu
http://www.replicaonline.ro/diavolul-in-istorie-in-viziunea-lui-vladimir-tismaneanu-141701/

La invitaţia Uniunii Scriitorilor Dobrogea, cu sprijinul Editurii Humanitas şi al Universităţii Ovidius din
Constanţa, celebrul politolog şi profesor Vladimir Tismăneanu a susţinut miercuri o conferinţă, cu tema Despre
Răul radical: Comunism, fascism şi lecţiile secolului XX. Vladimir Tismăneanu, profesor la University of
Maryland, Washington D.C., a ales cu această ocazie să lanseze întâi la Constanţa şi ulterior la Bucureşti
volumul Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX.
Tismăneanu a punctat încă din startul conferinţei moderate de conf. univ. dr. Florin Anghel şi conf. univ. dr.
Angelo Mitchievici că nu doreşte să i se atribuie în totalitate Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din România, cunoscut opiniei publice ca Raportul Tismăneanu: Nu am scris eu 800 de
pagini în acel raport. Este o muncă colectivă. Chiar dacă au fost persoane care s-au desolidarizat de mine ca
persoană, cum ar fi Stelian Tănase sau Marius Oprea, acestea şi-au asumat proiectul raportului, a punctat
profesorul.
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Cunoscut în mediile internaţionale ca intelectual critic al Europei centrale şi de est, Tismăneanu şi-a păstrat şi
în cadrul conferinţei organizată în Sala Senatului statutul de figură emblematică a vocilor anti totalitare,
susţinând: Secolul XX este o convenţie. Secolul XXI poartă în sine problemele secolului trecut.
Ceea ce a adus nou secolul XX a fost un concept, intuit, dar nu în totalitate, de Immanuel Kant: răul radical. De
altfel, întâlnim ulterior răul radical la Primo Levi, vorbind despre drumul către Auschwitz. Odată ajunşi acolo,
deportaţii, evident, întreabă de ce?. Când vorbim de răul radical, dispare de ce-ul, el nu mai există în logica
tradiţională. Aici e, de fapt, diavolul!. Tismăneanu a încercat să clarifice şi unul dintre cele mai mediatizate
subiecte ale momentului, judecarea şi condamnarea foştilor torţionari ai sistemului comunist.
În calitate de conducător al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, Tismăneanu susţine că
este binevenită judecarea acestor reprezentanţi ai fostului regim, însă nu este suficient: Pe aceşti torţionari,
Vişinevschi sau Alexandru Nicolski, i-aş încadra mai degrabă la banalitatea răului, fiind exemple în acest sens,
pentru că nu ei stabileau cine sunt duşmanii poporului, ci doar executau ordine, a declarat Tismăneanu.
Profesorul susţine că societăţile devin totalitare numai prin mirajul ideologic.
Ca rol primordial, pentru Tismăneanu, ideologia stă la baza crimelor societăţilor totalitare ale secolului XX:
Crima se autolegitimează dacă are ideologia în spate. Altfel, am fi vorbit de gangsterism. Aşadar, în secolul al
XX-lea, diavolul se încarnează în ideolog. Largi comunităţi umane, respectând ordinele comandamentelor
utopice, au mărşăluit pentru insectificarea celuilalt. Nu contează persoana X sau Y, ci funcţia. Prin funcţie au
fost posibile aceste directive, cum este cazul nostru, al dechiaburizării, al purificării societăţii, după gândirea
lor, a încheiat Tismăneanu.
Tismăneanu, înger sau demon?
Vladimir Tismăneanu este recunoscut pe plan internaţional ca o important voce anti totalitară. Apropiat al
postului de radio Europa Liberă, de la Munchen, în perioada comunistă, Tismăneanu este intens criticat în
ţară, în special după publicarea raportului Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste. Iniţial,
profesorul i-a propus scriitorului anti-comunist stabilit la Paris, Paul Goma, să facă parte din Comisie, pe care la exclus după doar opt zile.
În prezent, Goma îl consideră pe Tismăneanu un pui de bolşevic. Tismăneanu este şi autorul volumului-interviu
Marele şoc din finalul unui secol scurt, în care justifică regimul Iliescu şi subliniază faptul că primul preşedinte
post-decembrist are merite în consolidarea democraţiei post-decembriste. De asemenea, Tismăneanu nu a
fost ocolit nici de criticile lui Gabriel Liiceanu şi a fost luat în vizor şi de Asociaţia Civic Media, care a contestat
valoarea de document a raportului prezidenţial, acuzându-l de fals, iar pe cei care l-au întocmit, de amatorism.

Telegraf, 31.10.2013
„Despre Răul radical”, la Universitatea „Ovidius”
http://www.telegrafonline.ro/1383170400/articol/250081/8222despre_raul_radical8221_la_universitatea_
8222ovidius8221.html
Analistul politic şi istoricul Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland din Statele Unite ale Americii, şia lansat la Constanţa, în premieră naţională, volumul „Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale
secolului XX”, publicat la editura Humanitas. Evenimentul a avut loc la Universitatea „Ovidius” - Sala Senatului
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- şi a fost dublat de conferinţa cu tema „Despre Răul radical: Comunism, fascism şi lecţiile secolului XX”,
moderată de preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR), conf. univ. dr. Angelo
Mitchievici, şi conf. univ. dr. Florin Anghel.
„Această carte nu este destinată doar istoricilor, politologilor, ci trebuie să intre în bagajul unui intelectual”, a
apreciat conf. univ. dr. Angelo Mitchievici. Prof. univ. dr. Vladimir Tismăneanu şi-a descris volumul ca fiind „o
carte de contemplaţie a ideilor”, fiind inspirată de lecţia oferită de autorul „Omului revoltat” (1951), Albert
Camus, „care a fost printre primii mari gânditori şi scriitori ai Occidentului liberal care au avut curajul să atace,
în egală măsură, „gemenii totalitari” (n.r. - comunismul şi fascismul)”. Albert Camus (n.r. - de la a cărui naştere
se împlinesc, pe 7 noiembrie, 100 de ani) a fost un antifascist şi anticomunist prematur”, a precizat
Tismăneanu. „Cartea mea nu are pretenţia de a face o comparaţie între comunism şi fascism; nu pretind sub
nicio formă să intru într-o zonă care poate este respectabilă, dar care nu este a mea: competiţiile
numerologice”, a mai spus prof. dr. Vladimir Tismăneanu.
Manifestarea a fost organizată de Filiala Dobrogea a USR, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”.
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