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REZUMAT

Prezenta lucrare de doctorat se dorește a fi un demers de
recuperare a unui fragment de istorie a presei românești din perioada
comunistă, mai exact detalierea construcției unei identități culturale
ieșene în contextul apariției revistei studențești ieșene Alma Mater/
Dialog.
Deoarece prezentul publicisticii din ultimii ani pare să se
afle într-o transformare fără precedent, care presupune o cu totul altă
abordare atât la nivelul suportului fizic al informației de presă, al
discursului din mass-media, cât și la nivelul receptării mesajului din
peisajul presei autohtone, am considerat necesară o cercetare a unui
fenomen, azi aproape dispărut, și anume acela al presei studențești
din perioada comunistă.
Fără să aibă o distribuție clasică la chioșcurile de ziare, cu
apariție sporadică, aflată perpetuu pe orbita puterii comuniste din
punctul de vedere al cenzurii, presa studențească a reprezentat un

circuit cultural aflat la limita dintre libertate academică și cenzura/
autocenzura oficialităților vremii.
Ce încercăm să demonstrăm prin prezentul demers este
constituirea unui discurs propriu al uneia din aceste reviste din presa
studențească din comunism, care a apărut la Iași în 1969 sub
denumirea inițială Alma Mater, pentru ca după câțiva ani să
primească denumirea definitivă Dialog. Prin discurs propriu
înțelegem o identitate culturală în stare să o deosebească în peisajul
cultural al epocii ca specific ieșeană, nu atât în sensul identificării cu
un areal geografic, cât cu o anume tradiție junimistă a asmilării
critice a noului.
Pentru această demonstrație am utilizat diverse mijloace
bibliografice care nu sunt apanajul neaparat doar al filologiei. Am
folosit lucrări de istorie, sociologie, antropologie culturală,
semiotică, statistică. Altminteri, o asemenea întreprindere academică
nu credem că s-ar putea face fără o abordare interdisciplinară, date
fiind dimensiunile istorică și socio-culturală pe care le presupune
identificarea unui specific cultural, extragerea unui numitor comun
dintr-o varietate impresionantă de particularități stilistice.

Ca atare metodologia lucrării comportă elemente de investigație
proprii filologiei și istoriei literare, studiul edițiilor din diverse
perioade ale revistei studiate, interpretarea diverselor texte care
relevă profilul publicației, comparația cu receptarea ulterioară a
profilului revistei și al editorilor ei în alte texte-mărturie. Analiza
cantitativă a necesitat selecția unui număr destul de mare de textesuport reprezentative pentru spiritul Alma Mater/ Dialog. Din punct
de vedere calitativ s-au analizat cu precădere acele texte-program ale
revistei, precum și un număr de texte a căror interpretare a necesitat
o întinsă bibliografie referitoare la istoria perioadei comuniste, la
aspectele social-politice care au determinat apariția presei studențești
și, nu în ultimul rând, acele cărți care au oferit un suport teoretic
pentru conceptualizarea ideii de identitate culturală.
Primul capitol al lucrării,Construirea unei identități
culturale, cuprinde definireaidentității culturale, un concept care
tinde să acumuleze în prezent destul de multă bibliografie, în
contextul multiculturalismului; de asemenea, am prezentat un profil
a acestei identități cu aplicare la revista Alma mater/ Dialog.

Utilizând o bibliografie interdisciplinară, am argumentat care au
fost resorturile asumării unei identități culturale diferite și felul în
care s-a manifestat ea în paginile revistei, aducând în discuție
opoziția dintre centru și periferie, fertilă pentru tema dată, felul în
care studenții ieșeni care publicau se raportau la o comunitate care
pare opacă la problemele lor și nu în ultimul rând felul în care s-a
manifestat intelectualitatea românească în general și cea ieșeană în
special, în perioada 1969 – 1989.
Pentru a defini identitățile culturale am apelat la distincții
necesare cercetării de față, abordate multidisciplinar: am abordat
tema dihotomiilor individ-comunitate, centru-periferie, „cultură
majoră”-„cultură minoră”, am cercetat tema „comunității absente” ca
simptom al alienării individuale în sistemul totalitar.
De asemenea, am relevat importanța revisteiAlma Mater/
Dialogpentru proiectul unei identități culturale ieșene, trecând în
revistă atmosfera intelectuală ieșeană între anii 1969 – 1989 pe care
și-a pus amprenta „Grupul de la Iași”. Am arătat care au fost
coordonatele principale ale proiectului editorial al revistei Alma
Mater/ Dialog, din punct de vedere tematic și stilistic; astfel, școala

„eseului critic de la Iaşi”își găsește în cadrul formal al acestei reviste
matricea

potrivită,

ale

cărei

subtilitateaanalizei,

dominante

sunterudiţia,

ironiaşispiritulpolemic.

Repartizateîndozediferiteîneseurilemembrilorgrupului,
acestecaracteristici

au

lăsat,

înepocă,

impresiauneiacţiuniconcertatede afirmare a uneilibertăţi de ton
remarcabile, atingânduneori tente subversive evidente.
Textele-suport selectate care însoțesc acest prim capitol,
semnate de nume sonore ale lumii culturale, relevă tocmai
consistența unei identități culturale, uneori neasumate implicit, dar
cu o amprentă clară asupra mediului cultural ieșean și nu numai.
Al doileacapitol al tezei, Revista „Alma Mater/ Dialog” în
contextul revistelor culturale studențești în perioada 1969 – 1989, a
fost dedicat modului în care a influențat regimul politic apariția
acestei publicații în concertul destul de disonant al revistelor
studențești din România comunistă.
Am fixatastfelrevista Alma Mater/ Dialog în contextul
revistelor culturale studențești în perioada 1969 – 1989, cu întreg
contextul politic specific aparentei destinderi ideologice din anii `60`70 ai secolului trecut, cu un portret al presei generaliste în perioada

comunistă, cu accent pe presa studențească și, în special, pe un
anumit nonconformism la revistei Alma Mater/ Dialog. De
asemenea, am evidențiat istoricul revistei, atât prin evenimentele
marcante, cât și prin enumerarea și portretizarea personajelor-cheie
care au făcut din aceastărevistă un proiect identitar.
Nu putea lipsi astfel o prezentare a contextului istoric din
România comunistă, cu aparenta destindere a mediului socio-cultural
din anii `60 ai sec. XX, când părea că libertatea de expresie nu mai
suportă constrângerile staliniste ale obsedantului deceniu. În aceste
condiții arătămcum a fost posibilă apariția revistelor studențești, care
au fost principalele titluri apărute în acei ani și cum au fost ele inițial
gândite de ideologii sistemul totalitar ca o formă de propagandă a
comunismului în rândurile studențimii.

Arătăm astfel că Alma Mater/ Dialog a reușit să-și afirme
identitatea propunând un discurs de un „nonconformism camuflat”,
cu idei conectate la bibliografia europeană a epocii, dar prezentate
într-o formă care să nu trezească prea multe suspiciuni cenzurii
oficiale.
Istoricul revistei Alma Mater/Dialog reprezintă o altă
componentă importantă a acestui capitol, reliefând temele majore și
personajele-cheie care au făcut posibilă existența acestei publicații.
Proiectul identitar al revisteiAlma Mater/ Dialog este
asumat de membrii redacției prin preocuparea pentru definirea
specificului generaţiei – însăşi ampla şi îndelungata dezbatere despre
„promoţii” şi „generaţii” (poetice, critice) şi, implicit, a misiunii
revistelor de cultură studenţeşti este un semn al unei anumite
„identităţi” (studenţi cu o remarcabilă conectare la tendinţele din
cultura occidentală, cu dorinţa de a experimenta noi formule poetice
şi epice, de a aplica noile teorii critice la literatura română). Se poate
vorbi de o anumită „rezistenţă prin cultură” prin promovarea
modelelor occidentale, în opoziţie cu tendinţa tot mai accentuată din
politica

oficială

spre

închidere

şi

exacerbare

a

naţional-

comunismului

(cu

formele

sale

exagerate

din

cultură

–

protocronismul).
Cel de-al treilea capitol al lucrării, Cenzură și libertate de
exprimare în revista ALMA MATER/ DIALOG. Receptarea unei
retorici,analizează fenomenul de receptare a revistei Alma mater/
Dialog ca voce distinctă în presa studențească în condițiile cenzurii,
un fenomen care a cântărit decisiv în conturarea unei identități
culturale specifice. Am evidențiat originile cenzurii comuniste,
nevoia sistemului de a crea o istorie dintr-un trecut mistificat,
problematica legată de „Tezele din iulie” (1971) și „Tezele de la
Mangalia” (1983), precum și fenomenul autocenzurii.
Sunt astfel cercetate originile cenzuriidin perspectiva
ideologiei din epocă și anume, felul în care comunismul, pe care au
fost grefate ulterior naționalismul și cultul personalității a dus la
cenzura din perioada apariției revistei Alma Mater/ Dialog, 19691989. Astfel, în contextul istoric al perioadei 1971-1983,
corespunzătoare diseminării „Tezelor din iulie” și a „Tezelor de la
Mangalia”, cultura este redusă la dimensiunea ideologico-educativă,
direcţionată în scopul formării şi dezvoltării conştiinţei socialiste a

maselor, reinstituind „realismul socialist” ca normă de creaţieşi
reactivând principiul militantismului în spirit partinic, obligatoriu
pentru toate instituţiile implicate în sfera informativ-culturaleducativă. Astfel,arătăm căde fapt, are loc o reîntoarcere la starea de
subordonare ideologică de dinaintea mini-liberalizării din anii ’60,
dar pe noile coordonate ale „etapei de construire a societăţii
socialiste multilateral dezvoltate”.
Tot în acest capitol sunt analizate politicile represive
politicile represive la care au apelat cenzorii în ceea ce privește presa
în general și revistele studențești în special, ajungându-se la
autocenzură, în absența unei asumări a scrierilor de tip samizdat
(firească, dată fiind atmosfera de suspiciune indusă de sistemul
totalitar în România comunistă).Autocenzura, o formă de a evita
canoanele cenzurii, a dezvoltat o stilistică aparte, specifică mediilor
intelectuale, deci și presei studențești.
Textele-suportde la finalul acestui capitol, aparținând unor
foști factori de decizie și jurnaliști la revistele studențești din Iași și
Cluj, vin să întregească această analiză a fenomenului cenzurii și a
modului în care a distorsionat mesajul textului jurnalistic, creând

premisele unei stilistici adaptate la rigorile cenzorilor, însă cu
suficiente elemente textuale subversive care reușeau să vadă lumina
tiparului și să transmită mesajul unei anumite „rezistențe prin
cultură”.
Dosarul

de

receptare

critică

a

revistei

Alma

Mater/

Dialogcuprindetexte al unor foști componenți ai membrilor Grupului
de la Iași structurați în jurul revistei Alma Mater/ Dialog sau aflați în
strânsă legătură generațională cu aceștia, cum sunt Liviu Antonesei,
Luca Pițu, Sorin Antohi, Florin Cîntic, Dan Alexesau Dorin
Tudoran.
Relevanța acestor texte constă în aceea că redau, în spiritul
eseului critic, o anumită atmosferă din jurul revistei, definind prin
mărturie, ceea ce a însemnat contribuția revistei studențești Alma
Mater/ Dialog la conturarea unei identități culturale ieșene.
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