
APEL 
Fundatia Cultural� MEMORIA editeaz� de 

13 ani, sub egida Uniunii Scritorilor, 
Memoria revista gändirii arestate". 

De ce "Memoria"? Deoarece comunismul 
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a memoriei neamului românesc. Dar 
frecutul nu poate fi uitat; focmai de aceea 
revista noastr� încearc� så reinvie, s� 
reconstituie frånturi din trecutul neamului, 
atat de încercat în anii comunismului; ea 
caut� s� salveze de la uitare oameni �i 
fapte care ajut� la întelegerea istoriei tragice
din ultima jumäiate de veac.

De ce Tevista gándirii arestate"? Pentru
ca regimul comunist a c�utat (si în parte a 
reusit) "s� aresteze gândirea", îngr�dind 
libertatea de exprimare, interzicând c�rti,
contacte culturale etc. 

mai ales m�rturii. Nume prestigioase din 
far� _i str�in�iate, personalit�ji de seam�
ale societ�jfi civile, precum _i studenti, 
färani, muncitori, militari, slujitori di 
bisericii, dar mai ales fosti definufi politici 
Sau victime ale regimului comunist, fosti 
deportafi sau/si prizonieri de rizboi, ne-au
onorat cu semn�turile lor. Amintim câteva 
dintre ele: Regele Mihai l, $tefan Aug.
Doinas, Alex. Paleologu, Emest Bemea, 
Adrian Marino, Romulus Vulc�nescu, Ana
Blandiana, Laurenfiu Ulici, Pascal Bentoiu, 
Eugen Uricariu, H.R. Patapievici, Sorin 
Dumitrescu, precum _i Monica Lovinescu, 

Virgil lerunca, Mircea Carp, Sanda Stolojan, 
Camilian Demetrescu, Sergiu Grossu, 
Eugen lonesco, Papa loan Paul al l-Hea, 
Arthur Koestler, Stéphane Courtois �.a. 

Totodatä, ne-am bucurat de colaborarea 
unor mari aristi plastici, precum Comeliu
Baba, Mircea Sp�taru, Camilian 
Demetrescu (Italia), Sorin lifoveanu, Horia 
Bernea, Nicolae David (Elvetia), ale c�ror 

opere le-am reprodus atât pe coperte cât �i 
în interiorul revistei.

unde deznádejdea s-a împletit adesea cu 
credinfa si speranja. 

Stärnind interes in cle mai diferite medii 
si categorii sociale, revista a ajuns la Paris 
si New York, la Montreal si Tokio, la Roma 
si Melbourne, la Madrid si Stockholm, la 
Londra si Geneva, ca si în cele mai 
îindep�rtate localitäti din far�. 

Dar odat� cu scurgerea anilor, sponsori-
Zárile �i ajutoarele financiare cu care revista
a supraviefuif (Fundatia Cultural� Memoria
fiind o organizatie nonprofit) s-au diminuat 
mereu, astfel c�, în prezent, suntem in 
sifuatia de a nu mai putea edita revista în 

continuare din lips� de fonduri. 
n aceste conditi, facem un apel 

calduros la bunávoinfa si generOZifaiea
cititorilor si prietenilor nosti cu rug�mintea 
de a sprijini financiar - in másura 

posibilitajilor - apari�ia publicatiei "Memoria 
revista gåndirii arestate 

Inifiat� �i fondat� de regretatul medic- 
scriitor Banu R�dulescu, fost detinut politic, 
revista a continuat, de-a lungul a 13 ani, 
s�-si croiasc� drum c�tre minfile �i inimile 
oamenilor, evocänd universul 
concentrationar �i c�utänd s� menfind
reazá imaginea ororilor �i suferinfelor din 
anii totalitarismului comunist. 

Revista a gázduit în paginile ei editoriale, 
eseuri, doCumente, interviuri, memori, dar 

Prin materialele publicate, revista a 
SCormonit în adäncurile gulagului 
romanesc, a scrutat bezna din temnijele MICAELA GHITESsCU 

| 


