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R!ZVAN-MIHAI EMILESCU: 
„PÂN! CÂND ACTUALA CLAS! POLITIC! DE LA BUCURE"TI NU SE REFORMEAZ! DIN 

INTERIOR, PERSPECTIVA R!MÂNE INCERT!.” 
 
Silvia Constantinescu: Te-am întâlnit la 
Bucure!ti cu câ"iva ani în urm# la lan-
sarea uneia din c#r"ile mele la Centrala 
Libr#riilor din Bucure!ti; ne-am împri-
etenit !i, ca ziari!ti, am discutat despre 
România, despre Suedia, despre Planeta 
aceasta pe care tr#im !i am dori-o mai 
bun#. Doresc s# te prezint cititorilor 
publica"iei CURIERUL ROMÂNESC !i s# 
relu#m discu"iile noastre despre România, 
Suedia !i Planeta pe care tr#im.  
Dar s# începem cu întrebarea obligatorie: 
Cine e!ti R#zvan Emilescu? 
 

R#zvan-Mihai Emilescu: Cine sunt eu?  
Parafrazându-l pe Creang# a$ spune: înc# 
un bo% de hum# din ora$ul lui Bucur, unde 
m-am n#scut într-o lun# de var# a anului 
1964, ca a treia genera%ie de bucure$tean. 
"i chiar sunt mândru de aceasta, pentru c# 
parc# prea mul%i cona%ionali nu agreeaz# 
acest ora$, de$i în mod paradoxal, imensa 
majoritate îl caut# pentru realizarea $i îm-
plinirea personal#, atras# mai ceva ca flu-
turii de lumina felinarelor. Subiectiv, ca 
orice om, eu îi g#sesc Bucure$tiului $i 
multe valen%e pitore$ti, în ciuda multor 
defecte evidente. "i poate $i pentru asta 
îmi iubesc necondi%ionat urbea natal#, 
ajuns# azi ditamai capital# european#! 
Dar s# revin la autobiografie, cum se zi-
cea pân# nu demult. Ascenden%a mea e 
primordial moldovlah#, cu r#d#cini mer-
gând, de la Gala%i $i Târgu Ocna, pân# în 
Dâmbovi%a $i Teleormanul atât de hulit $i 
ridiculizat azi (f#r# voia lui, din cauza unor 
fii mai pu%in d#rui%i de la Mama Natur#). 
Dincolo de aceast# apartenen%# regional#, 
r#mân $i un mare admirator al 
Transilvaniei, cu oamenii s#i atât de seri-
o$i $i de profunzi. Într-un cuvânt, m# simt 
ca apar%inând întregului spa%iu etnic 
românesc. Am venit pe lume la 
Maternitatea Polizu, la doi pa$i de 
Politehnica bucure$tean# pe care aveam s# 
o absolv 25 de ani mai târziu, dar chestia 
asta nu aveam de unde s# o $tiu atunci.  

 
 

R#zvan-Mihai Emilescu. 
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P#rin%ii mei, fie-le %#râna u$oar#!, erau in- 
telectuali, tata un bun inginer, iar mama  
economist. Ca fiu unic, am beneficiat de o 
aten%ie $i educa%ie deosebit#, în condi%iile 
de atunci, vegheat de dragostea 
extraordinarilor mei bunici. Ni$te oameni 
remarcabili, cu care m-am mândrit mereu 
pentru cultura $i în%elepciunea lor. Pentru 
echilibrul $i distinc%ia de care d#deau 
dovad# în raport cu reprezentan%ii parveni%i 
ai a$a zisului proletariat. Ni$te oameni 
printre care am tr#it $i de la care am avut 
multe de înv#%at. Am avut marele noroc de 
a nu fi crescut cu cheia de gât, precum 
majoritatea genera%iei mele. "i m-am sim%it 
foarte bine în acest rol. Bunici mei 
apar%ineau micii func%ion#rimi interbelice, 
fiind cataloga%i mai târziu drept „mic 
burghezi” de c#tre „tovar#$ii” veni%i cu 
steagul ro$u de la Moscova. Nu aveau as-
cenden%# nobiliar#, dar clasa medie a 
acelor ani era la ani lumin# distan%# în fa%#, 
raportat la ceea ce definim în contextul 
social actual drept „clasa medie”. "i, cum 

în orice r#u e $i un bine, datorit# statutului 
profesional - care le interzicea 
func%ionarilor de stat apartenen%# la 
partidele politice - dup# schimbarea de 
regim din 1947, niciun membru al familiei 
nu a suferit direct persecu%ii politice.  
În schimb, am gustat din plin din „feri-
cirea” pe care regimurile Dej $i Ceau$escu 
au oferit-o majorit#%ii românilor. Cum tat#l 
meu nu a subscris la carnetul ro$u de 
partid, la toate acestea s-au ad#ugat pla-
fonarea profesional#, interzicerea accesu-
lui la delega%ii peste hotare, limitarea ve-
niturilor salariale, etc, etc. Nu am prea avut 
voie s# c#l#torim nici peste hotare, pentru 
c# nu prea prezentam garan%ii. Totu$i, prin 
intermediul unor prieteni evrei pe care 
bunica matern# îi ajutase în timpul 
r#zboiului $i care, ulterior, au ajuns în 
Elve%ia, am ajuns - rarisim# ocazie - s# 
vedem &ara Cantoanelor! Dar nu oricum, 
a$a cum ar fi fost normal, cu toat# familia. 
Nu! Regimul comunist era $i viclean. Se 
aproba accesul prin rota%ie, în permanen%# 
r#mânând „ostatici” în România o pereche 
(fie bunica cu nepotul, fie p#rin%ii). Inge-
nios tertip, am sim%it-o înc# de atunci! 
Ceva în genul copil#riei lui Vlad &epe$, ca 
ostatic la curtea marelui sultan de la 
Stambul. În anii ’70-’80 am putut totu$i 
colinda neîngr#di%i prin România. În 
fiecare an plecam împreun# cu p#rin%ii $i 
cu bunica matern# („Buni”, cum îi spunem 
noi), cu ma$ina prin %ar#. Traseu riguros, 
cu etape prestabilite $i calculate atent de 
tata, cu vizite la monumentele de 
arhitectur# sau religioase, la case 
memoriale, pe urmele marilor no$tri 
înainta$i, prin rezerva%ii naturale, peste tot, 
acolo unde documentarea $i explica%iile 
mamei erau la în#l%ime. Era o mic# 
deschidere, a$a c# am profitat $i, timp de 
18 ani, am vizitat fiecare col% de %ar#, din 
Oradea, pân# la Vama Veche, din S#pan%a, 
pân# la Giurgiu, $i din Suceava, pân# la la 
Turnu Severin.                                      ! 2 


