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Cu Ion Halmághi, prin istoria asumată
– o carte-dialog realizată de Mihai Posada –

Colecţia OPERA OMNIA
publicistică şi eseu contemporan

În loc de cuvânt înainte
Cartea Cu Ion Halmághi, prin istoria asumată este scrisă de
Mihai Posada, autorul convorbirilor cu John Halmághi – fost deţinut
politic sub comunism, fost jurnalist şi editor român în S.U.A. şi
autorul unor volume de memorialistică publicate în România, după
întoarcerea sa în Ţară, din exilul american de după anii de
închisoare.
Scrisă sub forma unui dialog incitant, exploatând verva şi
talentul narativ al octogenarului român – născut în Statele Unite, dar
revenit la vârstă preşcolară în satul păriţilor săi ardeleni din Ţara
Făgăraşului, apoi orfan crescut şi şcolit în România, absolvent al
Facultăţii de litere şi filosofie din Bucureşti, secţia Filosofie, activ în
echipele de studenţi ai şcolii de etnologie aplicată, iniţiate în epocă
de Dimitrie Gusti şi conduse de Traian Herseni, apoi declarat şi
manifestat anticomunist, trăieşte ascuns, este arestat şi închis pentru
mai mulţi ani, după care a reuşit să plece în S.U.A., să ajungă cadru
universitar peste Ocean, să continue în multe forme, printre care şi o
bogată activitate publicistică, lupta dusă de la diverse niveluri
organizaţionale pro-româneşti şi anticomuniste, în lumea liberă,
pentru a reveni aici, după 1990, unde să îşi scrie cărţile de neuitare –,
volumul Cu Ion Halmághi, prin istoria asumată prezintă cititorului
toate acestea în aproximativ 200 de pagini ce se citesc pe nerăsuflate.
Noutăţi sunt dezvăluite în legătură cu perioada interbelică
prin prisma vieţii studenţeşti bucureştene, a recensămintelor
sociologice din epocă, a organizării luptei împotriva ideologiei
comuniste şi a invaziei sovietice, apoi a activităţii culturale dar şi
politice, libere ori în clandestinitate, de la noi şi din exilul american, a
relaţiilor cu diaspora românească dar şi cu alte organizaţii şi structuri
politice şi culturale ale lumii, opuse comunismului. Apar numeroase
figuri, unele mai puţin cunoscute, încă, ale perioadei interbelice
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româneşti şi ale exilului de după război. Numeroase ilustraţii,
documente facsimilate etc. completează informaţia oferită.
Consideraţiile actuale asupra ultimilor 70 de ani şi
comparaţiile cu prezentul, condimentate cu experienţa nordamericană şi viziunea mondială a concepţiei politice de care dispune
partenerul dialogului ce formează substanţa volumului, dau o
calitate şi o savoare aparte unei cărţi despre filosofia existenţei şi
rosturile eterne ale fiinţei gânditoare, din perspectiva respectului
absolut şi a veneraţiei trăite, asumate, pentru patrie, neam şi
credinţă, ca valori imanente.
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