MANIFESTRI

TIINIFICE

Revista ,Memoria" la centenar

In ziua de 4 octombrie

a.c. a

avut loc. la

Ateneul Român, festivitatea prin care a fost
marcat
apariia numrului 100 al Revistei
Memoria revista gândirii arestate", editat de
Fundaia cultural Memoria, sub egida Uniunii
Scriitorilor.
Revista Memoria", al crei
iniiator _i
fondator a fost regretatul lupttor anticomunist
Banu Rãdulescu, apare
începånd cu anul 1990,
-

propunandu-i

s

dezvluie

în paginile sale

crimele, atrocitile
_i abuzurile regimului
comunist, prin glasul victimelor acestuia, mrturiile supravieuitorilor, ale urma_ilor lor ori

prin publicarea arhivelor secrete ale fostelor
organe de represiune.

De

menionat

c

în ultimii ani revista

Memoria" a publicat o serie de evocri ale unor
juri_ti de exceptie, membri de seam
ai
Consiliului Legislativ interbelie care au suferit
ani grei de recluziune dup instaurarea
regimului
dictatorial în România ori chiar _i-au pierdut

Viaa

in temni ele

comuniste, devenind adevrai

martiri ai neamului. Dintre
cror

aceste

articole

festivitjile

de la Ateneu au luat parte
reprezentani ai organizaiilor fo_tilor deinuti
politici. personaliti ale vieii politice, tiinifice
La

_i culturale, ale clerului, reprezentani

ai mass

media, un numeros public, care a umplut pån
refuz sala Ateneului.

la

Gazda evenimentului a fost Andrei Dimitriu,
directorul Filarmonicii,George Enescu", care a
rostit cuvântul de deschidere. In continuare au
evocat anii de

început ai publicaiei, impactul
social al articolelor aprute de-a lungul timpului.

precum _i episoade ale luptei anticomuniste:
prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost pre
_edinte al României, distinsa dn

Ghitescu, reputat

traductoare

Micaela

_i scriitoare,

actuala directoare a publicaiei
..Memoria",
domnii Octav Bjoza, Nicolae Constantinescu _i
Radu Preda, colaboratori apropiai ai acestei
prestigioase reviste.

Programul manifestrii
muzical de succes,

a inclus un moment

susinut

de

grupul psaltic

,Tronos", cât _i monologul dramatic ,,20 de ani

(ai

autori sunt Sorin Popescu, pre_edinte de

sectie la Consiliul Legislativ, _i Tudor
Prelipceanu, fost consilier), remarcm cele dedicate lui Mihail Mägureanu, Istrate Micescu,
George Z. Strat, I.N. Fiinescu, Hurmuz Aznavorian, Gheorghe Ta_c, Victor Bädulescu

etc.

în

Siberia", interpretat de
regizat de Sorin Misirianu.

Amalia Ciolan _i
Sorin POPESCU

pre_edinte de secie
Consiliul Legislativ

