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Seria de conferinţe publice „Cultura bate criza” revine la BCU în această toamnă. Astfel, cea
de-a noua conferinţă CuBaCri, intitulată Modernism and Terrorism, va avea loc joi, 27
octombrie 2011, cu începere de la ora 18:30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I”. Invitat este profesorul Roger Griffin de la Oxford Brookes University, specialist în istorie
modernă ale cărui opere extrem de originale despre fascism au fost traduse în mai multe limbi
de circulaţie internaţională.
Modernism and Terrorism
Înseamnă oare modernitatea numai depăşirea unei subdezvoltări cronice – cum a fost la noi –
sau şi pierderea unor tradiţii identitare, singurătate, decadenţă morală şi socială? Ambele. Deaici, alternativele violent propuse - nazism şi comunism – ori terorismul. Acesta, spune Roger
Griffin, nu se reduce însă la crimă. El derivă din inadecvarea multor grupuri, locale ori etnic
diferite, la modernitatea occidentală şi din dorinţa lor de a distruge actuala lume coruptă
pentru a construi o alta, curată şi dreaptă. Istoricul desluşeşte drama acestor „orfani ai lui
Dumnezeu” (şi) în literatură, de la Dostoievski, Conrad, Malraux şi Camus la pakistanezul
Sunjee Sahota, cetăţean englez. Terorismul cunoaşte deci o „metapolitică” dar, „a aduce
paradisul pe pământ” cu orice preţ are inevitabile efecte „diabolice”, observă tot Griffin.
Despre Roger Griffin
Roger Griffin este profesor de istorie modernă la Oxford Brookes University (Marea
Britanie). A publicat peste 120 de lucrări care tratează o multitudine de fenomene legate de
fascism, inclusiv cele două monografii The Nature of Fascism (Pinter, 1991) şi Modernism
and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler (Palgrave, 2007), precum
şi colecţia de eseuri A Fascist Century (Palgrave, 2008). Viitoarea sa monografie va purta
titlul The Metapolitics of Terrorism. From the Sicarii to the New Knights Templars (Palgrave,
2012).
Despre proiect
Seria de conferinţe „Cultura bate criza” propune publicului „oameni şi idei-forţă”. “«Cultura
bate criza» este un spaţiu al reflecţiei despre lume, despre noi înşine şi despre valori
autentice; echidistant faţă de grupurile de putere, fără politizări şi vedetisme, nici acuzaţii ori
victimizări inutile”, susţine Sorin Alexandrescu.
Acest proiect este realizat graţie colaborării dintre Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii
(CESI) de la Universitatea din Bucureşti şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti (BCU), ca şi a susţinerii de către partenerii media: Observator Cultural, Dilema
Veche, Scena.ro, LiterNet.ro, Metropotam.ro, „Radio România Cultural”, 24 FUN, Calendar
Evenimente, Infocarte.ro şi Universitatea din Bucureşti.
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