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Readuc astãzi în memoria dumnea -
voastrã pe cel care a fost timp de 74 de ani
Banu (ªerban) Rãdulescu.

Nãscut în 12 februarie 1924 la
Bucureºti, deci cu 12 ani mai mare ca mine
– dar iatã cã eu la cei 86 de ani ai mei am
depãºit cu exact 12 ani anii pe care i-a
petrecut el pe pãmânt – deci acest Vãrsãtor
a fost doctor, poet, prozator, memorialist,
creatorul Fundaþiei Culturale Memoria ºi
revistei Memoria - revista gândirii arestate.
Zodia Vãrsãtorului, în care el s-a nãscut o
cunosc destul de bine. În afarã de Banu,
fiul meu cel mare s-a nãscut, în 11 februa-
rie, iar primul meu ºef – dr. Victor Climescu
– era nãscut în aceeaºi zi. Nativii din zodia
Vãrsãtorului sunt cei mai liberi în gândire ºi
cei mai nonconformiºti dintre toate semnele
zodiacului. Sunt idealiºti ºi visãtori, priete-
noºi, umani, originali, inventivi, indepen -
denþi ºi vizionari, cu o mare dozã de
naturaleþe. Mulþi sunt deschizãtori de dru-
muri, vorbesc deschis ºi sunt generoºi. Cel
mai mare preþ în viaþã îl pun pe libertate ºi
aºa ne explicãm de ce Banu Rãdulescu a
fost un critic necruþãtor al orânduirii comu-
niste, pe care, din pãcate, nu a vãzut-o
dispãrutã atunci când ne-a pãrãsit în 1998.

Aºa se explicã versurile lui din poezia
„Autoportret”:

Curg vreo zece vieþi prin mine,
ªi de toate mi-e ruºine
Fiindcã – spunem noi – nu a apucat sã

trãiascã într-o Românie a Românilor,
administratã de Români patrioþi, într-o
Românie Regalã, într-o Românie respec -
tatã, decât în primele douã decenii ale vieþii
lui, dupã care þara noastrã a intrat sub jugul
comunist. 

Existã câteva perioade semnificative în
biografia lui:

- perioada în care a fost elev bursier la
Liceul Militar de la Mãnãstirea Dealu, dupã
moartea tatãlui sãu, liceu pe care l-a absol-
vit în 1943. Acest liceu a fost vestit în
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perioada interbelicã pentru calitatea
absolvenþilor – ºi aceasta pânã la venirea
ruºilor ºi schimbarea profesorilor. Astfel
între elevi s-a dezvoltat un spirit camarade-
resc ºi de recunoaºtere a valorilor, nemai -
întâlnit într-un asemenea grad în alte licee
din România. Dacã un elev era prins cã îºi
„turna” alt coleg, era izolat de restul clasei
ºi obligat sã se mute la alt liceu. La forma-
rea acestei atitudini tranºante au contribuit
din plin ºi profesorii, adevãraþi îndrumãtori
spirituali ai elevilor. Este interesant de sem-
nalat cã majoritatea diplomaþilor, a oameni-
lor cu funcþii de rãspundere din România
interbelicã, a unora dintre oamenii de
culturã, ca sã nu mai vorbim de ofiþerii su -
pe riori au fost absolvenþi ai Liceului de la
Mãnãstirea Dealu. De exemplu Mircea
Carp a absolvit tot Liceul de la Mãnãstirea
Dealu. 

Profesorul de limba românã, marele
eminescolog Augustin Z. N. Pop constatã
talentul scriitoricesc al lui Banu Rãdulescu
ºi îl îndrumã la concursul „Tinerimii
Române” unde debutul literar ºi-l face la 13
ani cu o schiþã, urmatã de poezii ºi prozã
scurtã, pentru care primeºte mai multe pre-
mii literare. Debutul publicistic ºi-l face cu o
schiþã publicatã în revista Flamuri în 1936.

Un alt moment important în viaþa lui
Banu este întâlnirea cu  Gr. T. Popa – pro-
fesor de Anatomie la Facultatea de
Medicinã din Bucureºti, la catedra cãruia el
a fost preparator, dupã ce intrase la
Institutul Medico-Militar, fiindcã acolo nu
plãtea taxã. De la aceastã mare figurã a
medicinii româneºti, Banu a învãþat cã
alãturi de materia din care este fãcut corpul
uman, existã ºi spiritul, partea nevãzutã a
omului, care reprezintã legãtura noastã cu
Dumnezeu. Dupã ce Gr. T. Popa ºi-a sus þi -
nut conferinþa: „Morala creºtinã ºi timpurile

actuale” la Ateneul Român în 15 aprilie
1947, a fost urmãrit de Siguranþã, care a
vrut sã-l aresteze, dar a fost apãrat, în clã -
direa facultãþii, de studenþi ºi de colabora-
tori printre care se afla ºi Banu Rãdulescu.

Aceºti primi doi piloni – unul moral ºi
celãlalt creºtin – au fost definitorii pentru
evoluþia lui Banu Rãdulescu ºi explicã de
ce a intrat în colimatorul Siguranþei. Deja
din anul II de facultate el a fost arestat pen-
tru scurt timp întrucât scrisese niºte epigra-
me, în care îi persifla pe Dej, pe Ana
Pauker ºi pe Vasile Luca. Este achitat în
1947, dar scos din armatã. În 1948 este
arestat din nou sub acuzaþia de tentativã de
trecere frauduloasã a frontierei ºi condam-
nat la 10 ani închisoare, fiind, probabil, con-
siderat recidivist. Trece prin închisorile din
Constanþa, Vãcãreºti, Jilava, Caransebeº,
Piteºti, unde scapã ca prin minune de „ree-
ducare”, apoi Gherla ºi Canal, fiind eliberat
în 1954.

În închisoare fiind, îºi desãvârºeºte
principiile etice ºi creºtine dupã care s-a
condus toatã viaþa, dar fãrã sã facã prea
mult caz, în urma unor îndelungate discuþii
cu Petre Þuþea ºi cu Ernest Bernea. 

Pus în libertate îºi terminã studiile uni-
versitare de abia în 1956, când îºi susþine
ºi Examenul de Stat. Este iarãºi arestat
temporar în timpul revoltei din Ungaria,
dupã care i se permite sã lucreze ca medic
la Geoagiu. Se transferã la Bucureºti, dar,
bolnav de plãmâni, decide sã renunþe la
cariera medicalã ºi se dedicã exclusiv lite-
raturii. De abia în 1967 i se publicã un prim
volum de poezii, dupã care devine membru
al Uniunii Scriitorilor ºi publicã în urmãtorii
ani mai multe volume de prozã. Volumul
Nimic despre fericire, scris în 1984, a fost
rãsplãtit cu Premiul Asociaþiei Scriitorilor
din Bucureºti. 
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Dupã 1989 m-am întâlnit cu Banu la
Alianþa Civicã, i-am povestit despre
grozãviile pe care mi le spusese la sfârºitul
lui decembrie 1989 un fost deþinut politic,
care fãcuse închisorile comuniste; Banu
mi-a spus cã le ºtia pe toate – unele chiar
pe pielea lui – ºi am hotãrât cã trebuie sã le
aducem la cunoºtinþa marelui public, ºi în
primul rând a tinerilor. M-a chemat la el
dupã câteva sãptãmâni ºi mi-a comunicat
hotãrârea lui de a scoate o revistã, intitulatã
Memoria - revista gândirii arestate, la care
eu am aderat pe loc. 

Mãrturisesc cã în martie 1995, când a
vrut sã organizeze o conferinþã la Muzeul
Þãranului Român dedicatã împlinirii a 50 de
ani de la 6 martie 1945, zi în care s-a oficia-
lizat orânduirea comunistã în România ºi
m-a rugat sã þin o conferinþã cu titlul „6 mar-
tie 1945 - ziua gândirii arestate la poporul
român”, întâi l-am refuzat. I-am spus, vorba
poetului cã „de-atâtea neîmpliniri, suntem
prea plini”, cã noi vorbim degeaba, fiindcã
la putere sunt tot „foºtii”. Era la sfârºitul lui
februarie 1995 când la TVR s-a prezentat
un episod din „Memorialul Durerii”, în care
elevii din clasa VIII-a veche (actuala clasã
a XII-a) auzind la Vocea Americii îndemnuri
la rezistenþã, s-au hotãrât sã plece în munþi
la partizani. Cineva a „trãdat” ºi pe un ver-
sant al Fãgãraºului au fost toþi „ciuruiþi”.
Lucia Hossu-Longin vorbeºte cu o bãtrânã,
sora unuia dintre elevi ºi-i cere sã-i
povesteascã faptele. Bãtrâna cu colþul bas-
malei peste gurã îi spune: „apãi l-au dus pe
Andrei al nostru (Andrei Haºu) la Fãgãraº
la „casa rece” (nume dat de localnici clãdirii
unde era morga). 5 zile m-am rugat de
miliþianul care-l pãzea sã-mi dea voie sã-l
grijesc, cã doar era mort, ºi nu m-a lãsat.
Dar vedeþi, doamnã, românii nu sunt
oameni, fiindcã se vând”. Vorbele astea

spuse în pragul casei de o bãtrânã din
Fãgãraº m-au lovit în moalele capului.
M-am aºezat la masa de scris ºi am scris
cuvântarea pe care am intitulat-o „6 martie
1945 - ziua demnitãþii arestate la poporul
român”. Am dat nenumãrate exemple de
oameni care ºi-au trãdat þara trecând de
partea comuniºtilor sau de oameni laºi.
Mi-am prezentat cuvântarea, iar când am
terminat, în salã s-a aºternut liniºtea. Dupã
15-20 de secunde, în care eu am avut pri-
mul atac de tahicardie paroxisticã din viaþa
mea, toatã sala s-a ridicat în picioare ºi
m-a aplaudat. Din pãcate turburãrile de ritm
au continuat, ºi dupã 5 ani a trebuit sã mi
se punã un stimulator cardiac.

Ca sã termin într-o notã mai optimistã,
permiteþi-mi sã citesc câteva cuvinte din
prefaþa pe care am scris-o la volumul lui de
poezii ºi pe care am intitulat-o: „Sufletul lui
Banu Rãdulescu trãieºte”:

„Câte faþete are sufletul omului, le poþi
cunoaºte doar când devine poet. Fiindcã
dacã este ceva particular poeþilor, ceva pro-
priu, ceva numai al lor, este modul cum se
deschid ca florile dimineaþa ºi se oferã citi-
torului.

Hâtru ºi duios, viforos ºi blând, atent ºi
cu ochii în zare, îndrãgostit ºi încruntat,
Banu ne plimbã prin neliniºtile lui, dar ºi
prin certitudinea morþii:

Nici s-o vezi nu se va poate,
Ea nu e ºi e în toate.
Sufletul lui Banu este la fel de viu ºi în

poeziile ºi în proza lui, dar ºi în paginile
revistei Memoria“, care-i dedicã aceastã
manifestare.

Dumnezeu sã-l odihneascã !
Vã mulþumesc pentru atenþie.

Bucureºti, martie 2022


