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deschisă în Parlamentul European de la Bruxelles în octombrie 2011. Era dovada unui interes 

intelectual și moral autentic și a unui respect pentru Istorie, nepotrivit cu această „reformă” 

incredibilă care își închipuie că este corectă politic.  

De altfel într-un document al Consiliului Europei din 1997, intitulat chiar „Consiliul 

Europei și Istoria în școală” se spune: „Este legitim ca programa de istorie să fie considerată un 

mijloc de dezvoltare și menținere a unui sentiment de identitate națională”. 

Și atunci, de unde vin și încotro vor să ne îndrepte acești câțiva consultanți, se pare că 

matematicieni, care propun ștergerea de pe pagina manualelor a umanioarelor (pentru că 

renunțarea la limba latină sau la gramatica limbii române constituie tot un atentat la Istorie). Ce îi 

îndreptățește, ce ideal le permite să șteargă trecutul din mintea generațiilor viitoare, scoțându-și 

în felul acesta propriul popor din istorie? În tradiția românească matematicienii erau mari 

intelectuali umaniști și chiar mari poeți (este destul să ne gândim la Dan Barbilian, Traian 

Lalescu, Octav Onicescu, Grigore Moisil, Solomon Marcus). Și atunci cine le dă dreptul să 

transforme matematica într-un rival favorizat al culturii umaniste, pregătind astfel viitorul post-

cultural al unor mulțimi de roboți? 

Dumnezeu m-a făcut să observ cu precădere partea plină a paharului, dacă există. Acum ea 

constă în speranța că, alături de impresionantele proteste ale Academiei Române și ale 

Facultăților de Istorie din București, Cluj și Iași, elitele și toți oamenii responsabili ai acestei țări 

se vor împotrivi și vor reuși să interzică această castrare a identității viitoarelor generații, dacă nu 

din patriotism, cel puțin din dragostea pentru copiii lor, care desprinși de memoria culturală a 

trecutului, se vor pierde fără sentimente și fără speranță în gaura neagră a unui viitor tot mai 

virtual, tot mai inuman. 

 

Cu stimă,  

 

Ana Blandiana 

 

 
 

 

 

București, 15 februarie 2016 
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