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ºi Facultatea de Electrotehnicã a Politehnicii
Timiºoara au redactat, susþinut ºi prezentat
public un memoriu prin care cereau lichidarea
cultului personalitãþii, revendicãri salariale
ºi economice, susþinerea procesului de învã-
þãmânt în mod real, eradicarea criteriilor de
selecþie bazate pe originea socialã a candida-
þilor la admiterea în universitãþi, revendicãri
privind relaþiile internaþionale la nivel eco-
nomic ºi politic ºi adresate Partidului Mun-
citoresc Român. O a doua parte a memoriului
vizeazã revendicãri privind ariile curriculare
încãrcate excesiv cu discipline de promovare
a limbii ºi culturii ruse, eticã politicã ºi marxist-
-leninistã. Aceastã dezvãluire cronologicã a
evenimentelor este susþinutã de o arhivã de
istorie oralã realizatã de cercetãtor Mihaela
Sitariu, cu actorii importanþi ai evenimentelor
de atunci, care au avut acces la cuvânt numai
sub teroarea anchetelor. �Spaþiul construit
de interviuri creioneazã însã ºi o zonã a
intenþiilor, a planurilor nerealizate, a tot ceea
ce s-a întâmplat ºi s-a dorit a fi aceastã
miºcare� (Sitariu, p. 13). Ultima parte, în
anexe, prezintã fotocopii ale memoriului
redactat de studenþi, acte oficiale emise de
Universitatea Politehnicã Timiºoara, Institu-
tul de Argronomie ºi Institutul de Pedagogie,
prin care dascãlii studenþilor se dezic de stu-
denþii lor ºi de revendicãrile lor, acte de la
anchete desfãºurate de Securitate, Tribuna-
lul Militar ºi corpul de text al reportajelor
realizate de Radio Europa Liberã, Radio
BBC România ºi Radio Deutsche Welle cu
privire la aceste evenimente, dar ºi la cele
similare din centrele universitare de la Cluj-
-Napoca, Bucureºti ºi Iaºi, însã mult mai mici
ca amploare.

Oaza de libertate a Mihaelei Sitariu este nu
numai o carte de autor, nici exclusiv un
exerciþiu de memorie colectivã, ci evocarea
unui protest studenþesc împotriva obedienþei
ºi conformismului comportamental genera-
lizat, lipsei de respect pentru cuvânt, cu-
vântul dat electoratului de omul politic sub
anatema mesajului politic.

Cartea de faþã aratã o impresionantã
putere de rezistenþã a unui clase intelectuale,
studenþii, virtuþile unei solidaritãþi organice
fãrã ipocrizie în disens cu oportunismul venit
din mijlocul celor care ºi-au asumat verti-
calitatea moralã, dar pe o coloanã vertebralã
putredã ideologic. Poate cã mesajul doamnei
profesor universitar este retorica realitãþii
contemporane împotriva nepotismului, mici-
lor complicitãþi ºi obedienþei universitare
generalizate, dar supusã oprobriului public
la nivel declarativ. Cartea este dureros de
actualã ºi de realã. Este protestul doamnei
profesoare prin vocea acelor tineri fãrã expe-
rienþã de viaþã care au crezut în comunism o
viabilã ºansã acordatã progresului în sensul
sãu real, ºi nu cel propagandistic? Acest volum
aratã travaliul dintre retorica discursivã ºi
concretul comportamental, realitatea socialã
nemijlocitã? Este un model al micilor scãpãri
ale regimului comunist similar evenimentelor
din Valea Jiului ºi celor de la Braºov?

În fond, ce este cartea �doamnei pro-
fesoare de la Litere�? Adevãrata replicã este
însuºi rãspunsul autoarei: o oazã de libertate.
Compusã din trei �corpuri�, cartea prezintã
cronologia evenimentelor petrecute în seara
zilei de 30 octombrie 1956, searã în care un
imens grup de studenþi de la Institutul Peda-
gogic, Facultatea de Mecanicã, Facultatea de
Construcþii, Facultatea de Chimie Industrialã
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Preþul plãtit pentru asemenea lux, o
asemenea oazã de libertate contextualizatã
internaþional de frãmântãri sociale ºi politice
în Ungaria ºi alte þãri ale blocului comunist,
a fost extrem de scump. Au plãtit nu numai
tinerii studenþi, bãtuþi, umiliþi, exmatriculaþi,
segregaþi, deportaþi în Bãrãgan ºi condam-
naþi la un trai umilitor ºi subuman, care au
crezut în cuvânt, ci ºi familiile acestora,
supuse unor presiuni fizice, economice, statu-
tare, dar ºi psihice ºi sociale: teama, panica,

frica, delaþiunea. Aceastã experienþã de viaþã
aratã tinerilor studenþi funcþionalitatea insti-
tuþiilor de control social de atunci, dar mai
ales complicitatea celorlalte structuri organi-
zaþionale, care au transformat întreg centrul
universitar Timiºoara într-o adevãratã insti-
tuþie totalã a panicii, pentru câteva zile.

Oaza de libertate câºtigatã de mine ca citi-
tor este o mai nuanþatã înþelegere a comunis-
mului ºi nu numai atât.

Corneliu Dragomir
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cunoaºterea ºi recunoaºterea diversitãþii, so-
ciale ºi culturale, cãtre dobândirea abilitãþilor
de comunicare ºi interacþionare cu indivizi
ºi grupuri.

Cu toate acestea, puþine sunt lucrãrile
care sã abordeze fenomenul interculturalitãþii
prin prisma comunicãrii într-o limbã strãinã.
În acest spaþiu se înscrie cartea Communication
interculturelle et discours médiatiques, de
Anne-Marie Codrescu ºi Denisa-Adriana
Oprea. Dintru început trebuie spus cã lucra-
rea abordeazã o temã de mare actualitate,
anume diversitatea raporturilor dintre culturile
contemporane. Sunt puse în relief varietatea
reprezentãrilor culturale, perspectivele con-
tradictorii asupra problemelor contempo-
rane, relaþia dintre identitatea individualã ºi
alteritate.

Lucrarea este interdisciplinarã, prin studiul
lingvistic, intercultural ºi al mass-media, toate
din perspectivã sociologicã ºi pedagogicã.
Noutatea ei constã în dubla analizã inter-
culturalã ºi comunicaþionalã a discursului de
presã într-o limbã strãinã, de pildã limba
francezã. Ea propune un dispozitiv didactic
în cadrul cãruia se combinã aportul infor-
mativ cu pratica comunicãrii interculturale
ºi mediatice. Are o componentã teoreticã �
fiºele sintezã � ºi una de curs practic � prin
activitãþile de înþelegere, exprimare ºi cunoº-
tinþe lingvistice. Cât despre obiective, aces-
tea vizeazã componente cognitive ºi funcþio-
nale care integreazã cunoºtinþe, abilitãþi ºi
deprinderi profesionale. Obiectivul operaþio-
nal urmãreºte dobândirea de competenþe
lingvistice, profesionale ºi culturale prin co-
municarea mediaticã. Obiectivele specifice
vizeazã obþinerea de cunoºtinþe diverse:

Schimbãrile determinate de efectele profunde
ºi multiple, unele încã nebãnuite, ale revo-
luþiei informatice necesitã analize complexe
asupra comunicãrii interculturale. În zilele
noastre individul este parte integrantã dintr-un
ansamblu, precum Uniunea Europeanã sau
structurile supranaþionale ori transnaþionale,
asociate cu procese de integrare europeanã
ºi de globalizare, care pun cu toatã acuitatea
problema conservãrii ºi a protejãrii culturii
proprii, a identitãþii. Comunicarea intercul-
turalã se manifestã în contextul unei alerte
dezvoltãri a tehnologiei informaþiei, al unei
circulaþii intense a persoanelor în spaþii inter-
naþionale.

Existã astãzi un interes pronunþat pentru
studiul temelor referitoare la interculturalitate,
datoritã variatelor procese sociale de interac-
þiune a indivizilor la nivel naþional ºi global.
În universitãþi de prestigiu ºi în institute de
cercetare se studiazã, sistematic ºi critic,
concepte, precum interculturalitate, identitate,
alteritate, educaþie interculturalã, minoritãþi,
multiculturalism, comunicare ºi comunicare
interculturalã, convieþuire interetnicã ºi inter-
culturalã, discriminare.

În acest domeniu, dezbaterile nu se opresc
la clarificãri teoretice; dimpotrivã, se urmã-
reºte aplicabilitatea cunoºtinþelor ºi de aceea
se dezvoltã destul de accentuat latura peda-
gogicã, acceptându-se o pedagogie a comuni-
cãrii interculturale. În centrul actului educativ
aflãm formarea ºi dezvoltarea de convingeri,
atitudini ºi comportamente privind capaci-
tatea indivizilor de a convieþui cu ceilalþi în
temeiul înþelegerii interculturale, al cooperãrii
umane ºi sociale. Se are, de asemenea, în
vedere orientarea copiilor ºi a tinerilor cãtre


